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     14 Nisan
 2014Berkin’in anısına...

İstanbul Anarşi İnisiyatifi seçim 
sabahı İstanbul’un iki yakasında 

seçim karşıtı birer pankart 
asarak milli irade, sağlam irade, 

sandık ve onun demokrasi 
yalanıyla tanımlanan her türlü 
iradeye karşı, özgür bireysel 
iradenin safında sokağa ve 

mücadeleye çağrı yaptı.

İnternet sansürü ve fişlemeye 
karşı yapılan eylemlere polis 

müdahalesi çok sert oldu. 
İstiklal’de başlayan çatışmalar, 
Cihangir’de geç saatlere kadar 

sürdü.

Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nde faşist saldırılara 
karşı antifaşistler-anarşistler 

alanları savunmak için 
nöbetteydi!

18 Ocak İnternetime Dokunma 
eyleminde bir grup anarşist 
tarafından Gezi sürecinde 

kapitalist Starbucks şirketinin 
yapmış olduklarına tepki olarak, 

”Unutmadık, affetmeyeceğiz’ 
şiarıyla bir doğrudan eylem 

düzenlendi.





BERKIN IÇIN 
ÖFKE SOKAKLARDA
Berkin için tüm ülkede 
boykot, eylem ve direniş

Sabahına Berkin’in ölüm haberiyle 
uyandığımız bugün (11 Mart) bütün 
ülkede üniversiteler, sokaklar, 
meydanlar Berkin için eylemlerle 
doluydu… Onlarca üniversitede 
öğrenciler boykota giderken, 
Güvenpark’ta bir Halkevcinin 
başlattığı oturma eylemi binleri 
harekete geçirdi, il il yayıldı…

Haziran İsyanı sırasında 
Okmeydanı’nda başından gaz 
fişeği ile vurulduğunda henüz 
14 yaşındaydı. 269 gün yoğun 
bakımda ölüme direndi. Elvan’ın 
hayatını kaybettiği ailesinin Twitter 

hesabından bu sabah “Halkımıza: 
Saat 07.00 Berkin Elvan evladımızı 
kaybettik. Başımız sağolsun” 
sözleriyle duyuruldu.

Direnişçiler Berkin’in yattığı 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi önünde toplandı. Çevik 
kuvvete tepki gösteren halka polis 
gazla saldırdı. Ülkenin dört bir 
yanında Berkin için eylem çağrıları 
yapılıyor. Berkin’in cenazesi için 
binlerce insan Okmeydanı’na aktı. 
Cenazenin ardından polis TOMA 
ve gaz bombalarıyla halka saldırdı, 
çatışmalar başladı. İzdihamın 
yaşandığı olaylar esnasında 
Kurtuluş, Osmanbey, Taksim’e 
grup halinde dağılan kitle ile polis 

arasında çatışmalar sürerken polisin 
31 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

AK Parti binasına molotoflu 
saldırı
Okmeydanı’nda öfkeli bir grup 
tarafından AK Parti Seçim 
Koordinasyon Merkezi’ne molotof 
kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırı 
sonrası çıkan yangın, itfaiye 
tarafından söndürüldü. Berkin 
Elvan’ın Feriköy Mezarlığı’na 
defnedilmesinin ardından eylem 
yapan bir grup, AK Parti Şişli Seçim 
Koordinasyon Merkezi’ne molotof 
kokteylli saldırı düzenledi.

Okmeydanı’nda faşist - polis kuşatması, her yerde eylem Tuzluçayır ve Kızılay’da liselilere 
polis saldırısı

Berkin için eylemler sürüyor

Okmeydanı zırhlı araçlarla 
desteklenmiş çevik kuvvet polisleri 
ve faşistler tarafından kuşatıldı. 
Sallamalı, satırlı, sopalı sivil 
faşistler polis eşliğinde Okmeydanı 
sokaklarında saatlerce terör estirdi.

Okmeydanı’nda halk sokakta, 
barikat barikat çatıştı. Sivil faşistlere 
ve polislere geçit vermeyen 
Okmeydanı halkı, mahallede 
sabaha kadar nöbet tuttu.

Polislerin faşist saldırıları 
sırasında atılan gaz fişeğiyle bir 
bina yanmaya başladı, itfaiye 
aranmasına rağmen gelmedi.

Sancaktepe’de de çatışma 
vardı

Sancaktepe’de dün akşam 
saatlerinde Berkin Elvan’ın 
ölümünü protesto eden bir grup, 
Demokrasi Caddesi’ni trafiğe 
kapattı. Göstericiler daha sonra 
cadde üzerine barikatlar kurup, 
ateşe verdi. Olay yerine gelen 

polis ekipleri, gruba tazyikli su 
ve biber gazıyla müdahalede 
bulundu. Eylemciler de çevik kuvvet 
polislerine havai fişek atarak karşılık 
verdi.

BACAĞINA HAVAİ FİŞEK 
İSABET ETTİ

Protestocu grubun attığı havai 
fişekler nedeniyle zor anlar yaşayan 
polisler, TOMA’nın arkasına geçerek 
korunmaya çalıştı. Bu sırada bir 
çevik kuvvet komiseri, atılan havai 
fişeğin bacağına isabet etmesi 
sonucu hafif yaralandı.

ÇÖP KAMYONUNU ATEŞE 
VERDİLER
Müdahale sırasında ara sokaklara 
dağılan göstericiler, park halindeki 
bir çöp aracına molotof kokteyli 
atarak ateşe verdiler. Bir süre yanan 
çöp aracı, TOMA’nın su sıkmasıyla 
söndürüldü.

İzmir’de Berkin Elvan 
eylemi: 22 gözaltı

Berkin Elvan’ın ölümünü 
protesto eden grup, Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nden Cumhuriyet Meydanı 
istikametine yürüyüşe geçti. Polisle 
karşılaşan protestocular sloganlar 
atarak polise tepki gösterdi. 
Protestocuların arasından polise 
molotof kokteyli atıldı. Protestocular 
daha sonra TOMA’dan su sıkılması 
üzerine ara sokaklara dağıldı. 

Birçok yerde güvenlik önlemi alan 
polis 22 kişiyi gözaltına aldı.
Adana’da AK Parti bayraklı 
otomobil ateşe verildi

Adana’da Berkin Elvan için 
düzenlenen eylem sonrası yolu 
trafiğe kapatarak yürüyüşe geçen 
gruba polis müdahale etti.

Mersin’de AKP mitingi öncesi 
polis saldırısı
Mersin’de Tayyip Erdoğan’ın 
yapacağı miting öncesinde 
olağanüstü hal koşulları 
oluşturuluyor. Berkin’in katiline 
karşı 12′de toplanma çağrısı yapan 
Mersinliler Özgür Çocuk Parkı’nda. 
Polis AKP belediye başkanı 
adayının aracı protesto edilince 
caddeyi kapattı, ‘hırsız var’ diyeni 
gözaltına aldı

AKP belediye başkan adayı isminin 
yazılı olduğu bir araç Halkevi 
yöneticisine çarptı. Ayağına darbe 
alan Onur Yıldırım hastaneye 
kaldırıldı. Silifke Caddesi üzerinde 
tekrar toplanan Mersinliler gözaltına 
alındı

Atina’da Berkin için yürüyüş
Çeşitli devrimci örgütlerin 

çağrısıyla Berkin için bir yürüyüş 
düzenlendi. Yürüyüş esnasında 
polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Ankara’nın Tuzluçayır ilçesinde, 
lise öğrencileri bugün de okulları 
Berkin için boykot etti. Okula 
gitmeyen öğrenciler, Tuzluçayır 
Meydanı’ndaki cami-cemevinin 
önünde toplandı. Polis, öğrencilere 
gazlı su ile saldırdı.

Polis saldırısına rağmen 
dağılmayan öğrenciler, meydanda 
sloganlarla eylemini sürdürüyor.

Dün gece Okmeydanı ve 
Sarıgazi’de Berkin için barikatlar 
kuruldu, polis saldırdı, devrimciler 
karşılık verdi. Çatışmalar gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Okmeydanı Şark Kahvesi’nde 
oluşturdukları barikatı ateşe veren 
eylemciler polisle çatıştı. Piyalepaşa 
Caddesi girişinde toplanan grup, 
slogan atarak, çöp tenekeleriyle 
oluşturdukları barikatı ateşe verdi. 

Çukurova Üniversitesi öğrencileri, 
R1 alanında bir araya gelerek, 
Berkin Elvan için yürüyüş yaptı. 
Öğrenciler yürüyüşte “Faşizmi 
döktüğü kanda boğacağız”, 
“Uğur’un, Ceylan’ın Ahmet’in 
Yoldaşı Berkin Elvan Ölümsüzdür” 
yazılı pankartlar açtı.

Bölgede bulunan polis ekipleri, 
TOMA ile barikatı dağıtarak, alevleri 
söndürmeye çalıştı. Göstericiler, 
polislere havai fişek ile karşılık 
verdi. Saatlerce süren barikat 
savaşı sırasında, polisin Okmeydanı 
sokaklarına girmeye korktuğu dikkat 
çekti.

Sarıgazi’de de barikat ve 
çatışma

Sarıgazi’de Berkin’i anmak ve 
faşist saldırıları protesto etmek 
için sokağa çıkan devrimcilere 
polis saldırdı. Şiddetli çatışmalar 
yaşandı. Eylemciler polisi mahalleye 
sokmazken, çatışmalar geç saatlere 
kadar sürdü.

Nusaybin’de Berkin Elvan 
yürüyüşüne polis saldırısı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
BDP İlçe Örgütü öncülüğünde, 

HDP’ye yapılan saldırıları ve 
polisin attığı gaz bombası sonucu 
katledilen Berkin Elvan için Devrim 
Mahallesi’nde gerçekleştirmek 
istediği yürüyüşe polis müdahale 
etti. BDP seçim bürosu önünde 
bir araya gelen yüzlere yurttaş, 
“İmzamız kimliğimizdir, kimliğimiz 
önderliğimizdir”, “Berkin Elvan 
ölümsüzdür”, “Uğur Kaymaz (12), 
Ceylan Önkol (14), Ali İsmail 
Korkmaz (19), Berkin Elvan (15)” 
yazılı pankart taşıyarak, 

“Katil devlet hesap verecek, 
“Elvan ölümsüzdür” sloganları attı.

Üçyol kavşağına kadar yürüyen 
yurttaşlara polis müdahale etti. 
Polisin tazyikli su, gaz bombasına 
karşı gençler ise molotofkokteyli, 
ses bombası, havai fişekler ve 
taşlar ile karşılık verdi. Polis 
müdahalesinde bir kahvenin camı 
atılan gaz bombasından dolayı 
kırıldı. Demir Köprü’de ise polisler 
boş caddeye biber gazı attı. 
Çatışmalar Demir Köprü, Devrim 
Mahallesi sokaklarında geç saatlere 
kadar devam etti.

Esenyurt’ta Berkin eylemine 
polis saldırısı

Esenyurt’ta çeşitli liselerden 
öğrenciler bir araya gelerek 
Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda 
saat 19.00 ‘da oturma eylemi 
yaptılar. Alana gelen sivil polisler 
sözlü tacizlerde bulunarak 
öğrencileri tahrik etti. Liseliler “katil 

var!”, “hırsız var!” diye bağırarak 
tepki gösterince yaşanan arbedede 
2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında biber gazı ile 
saldıran polis daha sonrasında 
çevik kuvvet ile liselileri Bulut 
Durağı’na kadar püskürttü. 
Ardından bir araya gelen liseliler 
gözaltına alınan arkadaşlarının 
serbest bırakılması için Esenyurt 
İlçe Karakolu’na doğru yürüyüşe 
geçtiler. Karakolun önüne gelen 
kitleye polis saldırıları devam etti.

Polis şiddeti sloganlarla teşhir 
edilerken karakol önünde direniş 
devam etti. Karakol önünde polis 
gaz bombası kullandı. Karakol 
önünde yaşanan saldırıda 
4 kişi daha gözaltına alındı. 
Eylem boyunca “Berkin Elvan 
ölümsüzdür!”, “Katil devlet hesap 
verecek!”, “Katiller, hırsızlar hesap 
verecek!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” 
sloganları atıldı.
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CN: Geleneksel politik modellerin muazzam derecede 
gayrimeşrulaşmasıyla, Yunanistan ve İspanya’daki, 
vs. halkların içerisinde yaşadıkları ekonomik ve sosyal 
istikrarsızlıkla karakterize edilen küresel ölçekteki kriz 
senaryolarını gözönünde bulundurursak, bugünkü momentle 
o fikirlerin gelişmiş olduğu bağlam arasındaki farklılıklara göre 
70’lerin sonundan 90’ların ortalarına kadar ileri sürdüğünüz 
isyancı pratiklerin aciliyetini nasıl anlayabiliriz?

AMB: Uluslararası sermayenin kendi baskıcı ve üretici 
yapısını yeniden yapılandırması için büyük zorluklar yaşadığı 
doğrudur. Bir kaç yıldır zemini oluşan bu durum, sözde “krizle” 
gelmiştir ancak kapitalist yönetimin geleceği için dayanılmaz 
hale gelen duruma geçişi ilan eden radikal karşıtlık krizle 
bağlantılı değildir. Bir daha ele geçmez -ve bu yüzden 
devrimci olan- olası bir duruma karşın belirleyici bir tutum 
geliştirmeyi gerektirecek bu periodik tahakküm hastalığında 
hiçbir şey yoktur. Devrimci bir eğilimin (uluslararası 
sermayenin iyileşme ve kontrolde yaşadığı keskin zorluklar) 
bazı unsurlarını taşıyan bu olaylar aktif katılımımızı gerektirir. 
Doğru ve gerçek isyancı müdahalenin olmazsa olmaz olduğu 
yerdeyiz.

70’lerden en az 90’ların sonuna kadar yaşanan deneyimler, 
isyancı bir tabiat projeleri -sermayenin yapılarından sorumlu 
olanlara karşı saldırılar, üretimin sabote edilmesi, politikadan 
ve üretimden uzak durmak, kamulaştırma, birinin kendi 
zamanını yeniden ele geçirmesi, vb.- doğru ve gerçek bir 
isyana doğru ilerleyebileceğimiz bereketli bir alan sağlayabilir. 
Görünür veya daha az görünür ama daha kuvvetli ve etkili 
dönüşümlerle (tahakküm yapısının değiştirilmiş süreçleri 
şeklinde politik olarak iyileştirilmiş olan) sonuçlanabilecek 
genişletilmiş bir dizi saldırının gerçekleştirilmesi bizim “isyancı 
proje” diye tabir ettiğimiz formülasyonlara katkı sağlayan 
pratik projelerdir.

CN: Çeşitli analizlere göre, bugünkü kriz, bir çok ülkenin 
baskının açık militarizasyonuyla birlikte diğer şeyler arasında 
bir çok demokratik maskeden açıkça vazgeçmesinin 
görünür olduğu genelleşmiş yıkımın bir ifadesi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bunun ışığında, isyancı anarşizm pratikleri hangi 
tavırla ezilenlerin tarafında Sosyal Savaş’ın tomurcuklanan bir 
tezahürünün senaryosuna imkan sağlayacak bir direnişe ve 
çatlağın genelleştirilmesine katkıda bulunabilir?

AMB: En azından benim görüşüme göre genel bir yıkım söz 
konusu değildir. Bu, zorluklarla ilgilidir, sermaye daha fazla 
güvenlik ve daha fazla karı garantilemekte tamamen yetersiz 
kaldığını göstermiş ve oluşturulan bir kaç spekülatif finansal 
işlem de dahil baskıcı ve üretici bir aşamayı deneyimliyor.  
Ekonomik üretimin temel yapısı nispeten spekülasyonla 
kışkırtılmış felaketlerin dışında kalmaktadır ve sermaye 
atığı azaltmaya, üretim maliyetlerini azaltmaya giderek, bir 
kaç küçük ve umut verici üretici sosyal sektörden kurtularak 
saklanmaya çalışmaktadır. Bunun için, daha baskıcı polislik 
kapasitesi, daha büyük ve etkili kontrol metotları sağlaması 
ve özetle olası bir İç Savaşa geçiş aşamasına kendisini askeri 
olarak hazırlaması gerekmektedir.

Bugünkü baskıcı ve üretici projenin tam anlamıyla elde 
etmeye çalıştığı şey, bu projelerin her zaman hedefi olmuş 
olan büyük yabancı yatırımcılara ve bozulmamış sömürüye 
dayanan karları garantilemek için her seviyede  sadece 
yeniden yapılanmaktır. Bu süreçle mücadele etmeye 
çalışmak, olanca kararlılıkla çatışmaya müdahil olmak 
görevimizdir. Tasarrufumuzdaki araçlar isyancı olanlardır. 
Saldırı, asgari temelde yapıların örgütsel otonomisi, bu 
örgütsel yapıların gayri resmiliği, düşmanın yok edilmesi ve 
genelleştirilmiş öz-örgütlenme.

CN: Konuyla ilgili yakın geçmişte belirmiş olan bir diğer faktör 
de, çoğu zaman karşıt dinamiklerin yayılmasını engellemeye 
çalışan büyük şirketlere karşı bir savunma olarak kendi 
yaşamlarına dair artan hoşnutsuzluklarıyla motive olan 
solcu fikirleri pekiştirmiş olan yurttaşın güçlendirilmesidir. 
Bunun ışığında, bir yandan, anarşist pratiklerden bu 
sivil gücü frenlemek için ne gibi imkanlar geliştirilebilir? 
Ve, diğer taraftan, karşıt oyuktan yurttaşçılık tarafından 
konulduğumuz köşeden nasıl çıkabileceğimize ve kendimizi 
“solun solu” olarak konumlandırmanın ötesine geçmeyi nasıl 
başaracağımıza inanıyorsunuz?

AMB: Yurttaşçılık gibi herhangi bir maskeli değişim biçimi, 
er ya da geç gerçek rengini gösterir ve olgularla maskesi 
düşer. Daha kötüsünden korkanların zincirlerinin uzatılmasına 
uyum sağlaması iktidarla dolaylı işbirliğinden kaynaklanır. 
Sermayenin dalkavuklarına karşı ne yapılması gerektiğini 

Alfredo Bonanno ile röportaj :

“ HIÇBIR POLITIK UZLAŞMA
POZISYONU KABUL EDILEMEZ ”

göstermek için büyük analizlere ihtiyaç yok. Bunun yerine, 
bize ait olmayan ve bugün iyileşmede belkide en etkili olan 
sermayenin son saldırı hattını oluşturan politik güçlerle olası 
uzlaşmaların peşine düşmeden kendi olası güçlerimizle 
kendimizi saldırıya hazırlamamız gerekiyor.

Şüphesiz isyancı proje -gayri-resmi temelde örgütlenmede 
teşhis edilebilir ve baskının her bir projesine karşı yıkıcı 
saldırı- farklı coğrafyalardaki koşullarla bağlantılı olarak 
farklılık gösteren bazı fikirlere, daha detaylı bilgi ve tecrübeye 
ihtiyaç duymaktadır, ancak kendi yol gösterici ilkelerinden asla 
sapamaz: saldırı, otonomi, gayri-resmilik, öz-yönetim.

CN: Anarşist eleştirinin düğüm noktasının Devleti 
problematikleştirmek olduğu anlayışıyla, anarşist pratiklerin 
bugünkü konuşlanmasını destekleyen devlet karşıtı eleştiri 
üzerine çalışmak ve sorgulama noktaları hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

AMB: Anarşistlerin devlet karşıtı olduğu açıktır. Anarşist 
eleştiri Devletin imhasına yöneltilmektedir, bununla birlikte 
pratik, sokağa çıkıp son yumruğu vurabilmek için Devletin 
zora düşmesini beklemekle sınırlandırılması değildir.

Anarşistler neredeyse her zaman ara mücadelelerde yer 
alırlar ya da belki de insanların coğrafi olarak konumlandığı 
yerel problemlere odaklanırlar. Bu mücadeleler, halkın küçük 
bir kısmı üzerine çöken baskıyı azaltmaya çalışırlar, ancak 
isyancı metot ve proje görüşüne odaklanılması genel olarak 
tüm ezilenler için daha büyük önem arzetmektedir.

CN: Gayri-resmi eylem tasavvuru saldırının daha doğrudan 
biçimleri için bir arayışı da ortaya çıkarmaktadır. Yine de, 
90’lardaki “Marini Davasıyla” birlikte, Devlet bugünkü FAI-
FRI’ya (Enformel Anarşist Federasyon-Uluslararası Devrimci 
Cephe) karşı yürütülen davalara ve Şili’deki “Bombalar 
Davasına” kadar, gayri-resmi pratikleri tespit etmiştir 
(fotoğraflamayla ya da sızma yoluyla). Bunun ışığında, sizin 
deneyimlerinize göre, gayri-resmilik tasavvuru ve pratiklerinde 
hangi unsurlar yeniden gözden geçirilmeli?

AMB: Devlet, gayri-resmi temeldeki örgütleri ve isyancı 
metotu yaklaşık yirmi yıldır titizlikle çalışıyor. Esasen, 
iktidarın gayri-resmi inisiyatifleri şimdiki muazzam yaratıcı 
potansiyelleri nedeniyle önceden tespit edebilmesi için yeterli 
araçları yoktur. Saldırı gayri-resmi karakteristikler temelinde, 
herhangi bir politik kirlilikten uzakta veya araziye dağılmış 
bir şekilde küçük hedefleri (küçük olduğu için daha önemsiz 
olmayan hedefleri) yok etmeye yönelik gerçekleştirildiğinde–

başka bir deyişle, tek bir hedef veya bir kaç görünür ve nitelikli 
hedefler üzerinde merkezileşmekten kaçındığımızda, [eylem] 
kolay kolay durdurulamaz.

Daha fazla korunan ve nihayetinde daha az önemli olan son 
derece görünür olanlarla (Yunanistan!daki yoldaşların ülkenin 
Parlamentosuna karşı gerçekleştirdikleri aralıksız saldırılar 
akla geliyor) kendimizi baştan çıkarmamalı, bu hedefleri 
seçerken çok dikkatli olunmalı. Hedeflerin çalışılması arazinin 
bilgisine ve yerel ve uluslararası sermaye arasında ortaya 
çıkan ilişkinin de analizine uymalıdır. Bu bilginin çoğu şimdi 
kolaylıkla edinilebilir (Internette ne bulunabileceğini düşünün) 
ancak bazıları daha zordur ve daha derin çalışmayı gerektirir.

CN: Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri bağlamında ve anarşist 
hareketlerle alakalı olarak, özelde Şili’deki Mapuche Halkıyla 
ilgili olarak, 1976’da yazmış olduğunuz “Anarşizm ve Ulusal 
Kurtuluş” adlı yazıdaki analizlerinizi ve tasavvurlarınızı 
dikkate değer buluyoruz. Mapuche olayında, 90’lardan beri, 
iki karşıt prensip birbiriyle çatışıyor. İlki, Şili devletiyle hiçbir 
şekilde birleşmeyi kabul etmyen anti-kapitalist politik duruşu 
olan, politik-ekonomik ve kültürel olarak yeniden inşayı ve 
otonomiyi savunan Mapuche’nin yeni jenerasyonlarından 
oluşuyor. Onların politik bakış açıları, Şili topraklarındaki ve 
dünyadaki diğer ezilen kardeşlerinin mücadele deneyimleriyle 
dayanışma içinde olarak ve onlardan öğrenerek kendi 
topraklarının sınırlarını aşıyor. İkincisi, devlet içinde politik 
temsiliyet öneren, ulusal Mapuche partilerinin oluşturulmasını 
ve anayasal statü talep eden ve boyun eğmeyi reddeden 
Mapuchelilerin gerçek otonom direniş mücadelesini 
Mapucheli sosyal demokratlardan çok Mapuche soluyla 
tanımlandıklarından dolayı önemsiz azınlık gruplar olarak 
marjinalize etmeye çalışan Mapuche gruplarıdır.

Mapucheli entegrasyoncu partizanların bu yeni bağlam 
kapsamında, Pinoşet diktatörlüğünden beri Şili’de yeni 
bir olgu olarak karşımıza çıkan ve dünyadaki diğer ulusal 
kurtuluş mücadelelerinde beliren bir durum da, demokrasidir. 
Günümüzdeki ve çağımızdaki kurtuluş deneyimleri bilginizden 
yola çıkarak bizlere ne söyleyebilir veya önerebilirsiniz? 
Anti-kapitalist mücadele tasavvurumuzda, Mapuchelilere ve 
enternasyonalistlere, bazı Mapucheli kadın topluluklarında 
yeni fikirlerin desteklenmesinde ve savunmasında ne gibi 
fikirler sunabiliriz?

AMB: Anarşistler açısından ulusal Kurtuluş mücadelesi 
bir ara mücadele olarak her zaman yanlış bir ara mücadele 
olarak görülmüştür. Bu, bugün, benim görüşüme göre, 
Mapuche halkının mücadelesinde de gerçekleşmektedir. Şili 
Devleti’nden radikal ve tam bir kurtuluşun ötesinde hiçbir 
politik uzlaşma pozisyonu kabul edilemez. Bu teorik olarak 
çok basittir, ancak pratikte kendilerini uzakta tutup daha sonra 
o yola meyledecek olan Şili’li ilerlemeci solcu güçlerle belli 
sınırlar çerçevesinde işbirlikçi bir ilüzyona inanıp destekleyen 
bir çok güç tarafından itirazsız derhal kabul edilmezmezse 
bir çok zorluk taşımaktadır. Bu, Şili Devleti’ne karşı etkili bir 
baskı oluşturmak için olabildiğince çok insanı kendi taraflarına 
çektiklerine dair niceliksel olarak safça bir ilüzyondur. Temel 
olarak, bu yolun bir çıkışı yoktur. İrlanda olayı ve bir çok Afrika 
örneği, buna şahitlik etmiştir.

Bugün, Mapuche Halkı için durum açıktır. Onlara kalan tek 
seçeneğin Şili Devleti’ne ve tüm Devletlere karşı açık bir 
mücadele olduğunu anlayabilirler. Yakın gelecekte devlet dışı 
Mapuche varlığının yaratımı dışında, Şili hegemonyasından 
bağımsız olarak, bir çok kurtuluş olanağı ortaya çıkar, 
fakat muhtemelen, yeni ve daha küçük olasılıklar olduğu 
kadar baskıcı ve devlet biçiminde olasılıklar da ortaya 
çıkar. Korkusuzca kaderden korkmamak, ulusal kurtuluş 
mücadelelerinin kaderi çoğu zaman budur. Korkusuzca ve 
politik ayrılıklar olmadan mücadele bırakıldığı yerden devam 
etmelidir.

Şu an için her durumda, mesele “kurtuluştan” sonra ne 
olacağını sorgulamak değil, “kurtuluştan” önce, yani bugün 
ne yapmak zorunda olduğumuzla ilgilidir. Ve bugün yapılması 
gereken şey, tamamen isyancı anarşist mücadelenin Şili 
Devleti’ne karşı yürüttüğü mücadeleye tekabül eder.

24 - 25 Kasım 2012
Columna Negra

Bu röportaj, Columna Negra muhabiri tarafından 
geçtiğimiz sene 24-25 Kasım’da Monza şehrinde dünya 

çapında süregelen baskı, Mapuche halkının durumu 
ve diğer meseleler üzerine tartışmaların yapıldığı bir 
toplantının ardından gerçekleştirildi. Alfredo Maria 

Bonanno ile yapılan bu ilk karşılıklı fikir paylaşımı aşağıda 
okuyacaklarınıza dönüşmüştür.
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EL-KAIDE’YE VE ESAD’A 
KARŞI ÖFKE GÜNÜ

Suriye’de yaklaşık olarak üç yıl önce bir ayaklanmanın 
patlak vermesinden bu yana (tüm Mağrip ve Maşrik 

bölgeleri sarsan yerel ayaklanmaların gerçekleşmesinden) 
kendilerine devrimci, enternasyonalist, komünist, anarşist...
diyen militan yapıların çoğunun tepkisi, yorumu ve eleştirisi 
aynı yönde oldu: neler olup bittiğine dair şüpheler, gözlerimizin 
önünde gelişen hareketlere yol açan temel maddi saptamalara 
dair şüpheler, bu olayların sınıfsal doğasına dair şüpheler, “iyi” 
bayrakları sallandırmadığında sınıf mücadelemizin potansiyel 
olarak yıkıcı içeriğine dair şüpheler, vs

Bu şüpheler, (bir çoğunun söylediği gibi) çatışmaların 
“devrimin askerileşmesine” ve hareketimizin “muhalif 
demokratik güçler” ve bir kaç cihatçı, Selefi ve diğer İslamcı 
gruplar tarafından gaspedilmesine dönüşmesinden bu yana 
daha da kuvvetlenmiştir. Ancak Filistin’den bir militanın ifade 
ettiği gibi:

“Yani evet, Suriye Devrimi aslında gerçekten gaspedilmiştir 
ve Suriye Devrimini gaspetmeye çalışan bir çok Selefi, bir 
çok cihatçı, bir çok Amerika yanlısı ve bir çok emperyalist 
yanlısı grubun olduğunu biliyoruz. Ancak nasıl olursa olsun 
bu Suriye Devrimini lekeleyemeyecektir ve bu devrimci bir 
hareket gaspedildi diye, bir kenarda durup onu desteklemeyi 
bırakacağız anlamına gelmeyecektir. Elbette ki, orada 
halen çalışan bir çok devrimci mevcut [...] ve gözardı 
edemeyeceğimiz kadar çok sekter olmayan silahlı ekip 
mevcut. Devrim gaspedildi diye, öylece gidip insanları 
suçlamaya başlayamayız. En doğrusu insanların yanında yer 
alarak devrimi doğru yola sokabilmek için herşeyi yaparız. Ve 
bu bir çok solcunun anlayamadığı şeydir.” (1)

Sınıf mücadelelerinin türbülanslı ve şiddetli tarihinde hiç 
bir devrim “iyi bir bayrakla”, “doğru sloganlarla”, hedeflerin ve 
perspektiflerin önceden belirlendiği, açık ve net bir “bilinçle” 
başlamamıştır. Tüm pratik ve programatik avantajlar baskın 
bir kuvvet olarak örgütlenmiş karşı devrimle can yakıcı bir 
yüzleşmeyle inşaa edilmiştir.

Suriye’deki mücadelelere dair hazırladığımız önceki 
broşürlerimizde de değindiğimiz gibi (2), hükümet güçleri bir 
şehirden veya bir bölgeden defedilir edilmez, kapitalizm 
boşluğu sevmediğinden, yeni güçler, yeni partiler ve birlikler 
durumu kontrol etmek ve sert bir reformist çerçeveyle 
sonuçlanmasın diye yerleşirler. Bu kurumlar arasında ilk 
olarak mücadele hareketi tarafından oluşturulmuş militan 
yapılara karşı baskıyı arttırmak için görevi devralan çeşitli 
İslamcı grupları buluruz. Sokaklarda aramalar, gözaltılar, 
tutuklamalar, işkenceler ve militanların hızla infazı, “İslami 
mahkemeler” tarafından gerçekleştirilen keskin hükümler, 
Şerri kanunun uygulanması, bu “yeni efendilere” karşı 
düzenlenen gündelik gösterilere yönelik baskı; 2013 
Baharından bu yana, İslamcı düşmanlar “kurtarılmış 
bölgelerde” yaşayan proleterleri parmakla işaret etmektedir ve 
onları Baas rejiminin haydutlarıyla aynı kefeye koymaktadırlar. 
Bu cihatçı gruplar arasında en kuvvetlisi ve tüm popülasyon 
tarafından hiç sevilmeyeni de, El-Kaide’nin uluslararası ağına 
bağlı olan ve kendilerine “Irak ve Şam İslam Devleti” (ISIS) adı 
veren gruptur.

Hareketin yapılarına karşı bir dizi şiddetli darbenin bir 
sonucu olarak (28 Aralık 2013’te Kafranbel kasabasında 
- orada gelişen önemli propaganda faaliyetinin ışığında 
genel olarak “devrimin bilinci” olarak bilinen- militanlara 
karşı gerçekleştirilen saldırı gibi) bir çok proleter ISIS’a 
karşı öfkelerini ifade etmek için 3 Ocak 2014’te kitlesel 
olarak Aleppo, Idlib, Raqqa (ülkenin kuzey ve kuzeydoğusu) 
vilayetlerinde kitlesel olarak sokaklara döküldüler. Hareket 
ISIS’ın fazla gücü olmadığı bölgelerde (Damascus banliyöleri 
ve ülkenin güneyindeki Deraa gibi) de ortaya çıkmış ve 
gelişmiştir. Çok net bir şekilde baskı vardı: ISIS milisleri, 

öfkeli kalabalığa ateş açarken çeşitli merkezlerde proleterlerin 
saldırılarına karşı koyuyordu. Protesto hareketi sonraki 
haftalarda gelişti ve militanlar hem El-Kaide’ye hem de Esad 
rejimine karşı 10 Ocak Cuma günü “Öfke Günü”ne  çağrı 
yaptılar.

Sokak protestoları sürecinde, bir kaç “asi ekibi” bir duruş 
sergiledi, kimisi muhtemelen hareketin çıkarlarını savunurken, 
kimisi de bir kez daha Baas rejiminin enkazından Devlet 
iktidarını ele geçirmeye yönelik kendi çıkarlarını korumak için 
hareketi kullanmaya çalıştı.

“ISIS’e karşı askeri cephede geniş çaplı bir savaş 
sürdürülüyordu. 3 Ocak’ta Özgür Suriye Ordusu’na (FSA), 
yeni oluşan İslami Cephe ve Jaysh Al Mujahidiin’e bağlı 
gruplar ISIS’e karşı şiddetli bir saldırı hareketı başlattılar. 
ISIS’in Kuzey’deki bir çok sığınağı ele geçirildi ve büyük 
oradan ISIS savaşçısı ele geçirildi. 7 Ocak’tan itibariyle, 
aktivistlerden gelen twitter haberleri ISIS’in Aleppo’daki 10 
mevziden, Idlib’deki 6 mevziden, Deir Al Zour’daki 3 mevziden 
ve Hama’daki 1 mevziden defedildiğini ileri sürmüştü. 
Manbej ve Binnish gibi ISIS’ten kurtarılan bazı bölgeler 
asilerin bölgeleri ele geçirmesinin ardından Esad rejiminin 
şiddetli bombardımanına maruz kaldı. Bu bombardıman, 
kasabanın ISIS tarafından yeniden ele geçirilmesine ve ISIS 
ve rejim arasında askeri bir koordinasyon spekülasyonlarının 
artmasına neden olmuştu. ISIS, Rastan’da FSA birliklerine 
karşı bir katliam gerçekleştirerek, bölgeyi savaşmadan 
terketmeyeceğini göstermişti. 6 Ocak’ta, ISIS,  bölgeden 
hareket etmeden önce Harem’deki tutukluları idam ettiği gibi 
kadınlar ve eylemciler dahil Aleppo’da tutuklu bulunan 50 
tutsağı idam etmişti. ISIS’in bazı bölgelerden geri çekilirken 
başka yerlerden destek birlikleri getirmesi, bir karşı taarruz 
hazırlığında olduklarının göstergesi olabileceğine dair kaygılar 
da mevcut.” (2)

Aslında hükümetin hava kuvvetlerinin ISIS’in etkisi 
altından kurtarılmış olan bölgeleri bombalaması son aylarda 
Baas rejimiyle “İslam Devleti” ve diğer İslamcı gruplarla 
can ciğer olduğuna yönelik söylentileri güçlendirmekte ve 
doğrulamaktadır:

“(…) Rejim Raqqa ve Aleppo’ya yönelik şiddetli saldırılar 
gerçekleştirdiğinde, saldırıları ISIS’in bulunduğu yerler 
veya merkezler değil, genellikle sivillerin yaşadığı (işçilerin) 
mahallelere yönelik olmuştur. Al Raqqa’daki ISIS karargahı 
şehrin en büyük binasındadır, gözden kaçırmaları imkansız 
gibi bir şey, ama rejimin hava saldırıları nedense okulları 
hedef almış ve öğrencilerin öldürülmesine neden olmuştur. 
ISIS, rejimin halk ayaklanmasına yönelik saldırıları için 
bir günay keçisi olarak rol almıştır. El Kaide bağlantılı 
tutsaklar devrimin ilk günlerinde serbest bırakılırken, Esad’ın 
hapishaneleri laik, sivil ve şiddet karşıtı eylemcilerle doludur.” 
(aynı kişi)

Diğer proleterlerle farklı çıkarları olmayan devrimcilerin ve 
komünistlerin görevi, sınıf mücadelesi hareketinin kendi amaç 
ve perspektiflerini daha da netleştirilmesi için olayların varolan 
gelişiminden bir kopuş yaratacak faaliyetleri ileriye taşımaktır. 
Bir Devlet olarak örgütlenmiş kapitalizmin küresel çıkarlarını 
savunan herhangi bir fraksiyonla ittifak peşinde koşmaya 
mecbur değiliz. Ve bu anlamda bu Suriyeli militandan bazı 
proleterlerin sahip olabileceği hareketin silahlandırılması 
meselesi ve ilüzyonlara dair bir kez daha alıntı yapabiliriz:

“Çoğu savaşçı muhtemelen İslami  Cephe’ye çekilmiştir 
çünkü ortak bir ideolojiden ziyade Özgür Suriye Ordusu’na 
verilmesi reddedilmiş askeri yardım ve yabancı güçlerin 
desteğine erişimi vardı. Şüphesiz, İslami Cephenin oluşumu 
ve büyük ve güçlü askeri birliklerin birleşmesi Esad’a karşı 
mücadelede askeri bir avantaj sağlayabilir. Ancak rejime (ve 
El Kaide’ye) karşı mücadeleyi kazanmak devrimin hedeflerine 
ulaşmakla aynı şey değildir.” (aynı kişi)

Bu dünyanın yıkımına dair hareketimizin 1936-37 
yıllarında İspanya’daki devrim ve karşı devrim arasındaki 
mücadeleden çıkardığı büyük derslerden biri, “daha az kötü” 
(burjuvanın daha ilerici bir fraksiyonu olan “halk cephesi”yle) 
ile ittifak kurarken, sınıf çıkarlarımızın savunmasını daha da 
güçlendirmeyiz, aksine devrimin yenilmesinde ve ezilmesinde 
yer alırız.

Her halükarda, yeni yöneticilerinin diktalarına itaat 
etmekten uzak bir şekilde mücadele eden ve dünyanın geri 
kalanına dair genelleşmiş sözde cehalete karşın mücadeleye 
devam eden proleterleri bir kez daha selamlıyoruz. 
Mücadelenin dinamiklerindeki bu yeni gelişme bu Suriyeli 
militan kadının blogunda tanımladığı gibi “devrim içinde 
devrimdir”. (aynı kişi)

Ocak 2014
(1) Filistin ve Suriye Devrimi

(2) Suriye’de tekrar tekrar daha fazla 
Kan-Baasçıları (Banyosu)

Suriye’ye Hava Saldırısı Tehdidi! 3. Dünya Savaşı Mı? Savaşa 
Karşı Sınıf Savaşı! ( www.is.gd/k4zkrv )

(3) ‘Devrim içinde devrim’: ISIS’e (Irak Şam İslam Devleti) karşı 
mücadele

TŘÍDNÍ VÁLKA

Mücadele Sürüyor : 
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Zombi salgını başladığında tıp eğitimindeydim. Bu doğru, 
felsefede yüksek lisanstaydım ve kiramı ödeyebilmemin 

tek yolu halen yaşayan bedenimi kapitalist bilime satmaktı. 
Biliyorum, biliyorum...I know, I know… geçmişe baktığımda 
küçük motor tamiri gibi işe yarar şeylerin öğrenimini 
görmeliydim.

Ooo ve zombi salgını başladığında sadece tıp eğitiminde 
değildim, salgının başladığı tıp eğitimindeydim. Araştırmacılar, 
sağlıklı yetişkinler üzerinde kullanıldığında herhangi bir ters 
yan etkisi olup olmadığını tespit edebilmek için bir çeşit sivilce 
ilacını test ediyordu. Evet yan etkileri vardı. Teşekkürler 
kapitalist toplum, büyük ölçüde dünyanın sonunu getirdikleri 
için.

Liderlerinizi Sizi Koruyamaz - Aksine Hortlaklar 
Tarafından Yenilmenizi Sağlarlar

Ve dünya zombi kalabalıkları tarafından istila edilir. Çoğu 
arkadaşınıza, meslektaşlarınıza ve muhtemelen ailenize 
beynin çalışmasını durduran ve sahibine hala yaşayanların 
etinden ziyafet verdiren ölümcül bir hastalık bulaşmıştır. Tüm 
mahalleler, kentler ve kasabalar, geniş coğrafi bölgeler ayak 
sürüyen ölülerin ağır saldırısından önce düşmüştür.

Hükümet her zaman olduğu gibi kendi yurttaşlarının 
iyiğiyle ilgilenmektense iktidarına sarılarak karşılık verdi. 
Ulusal muhafızlar en az zombiler kadar yağmacı vurdular 
çünkü yaptıkları propagandaya göre, kanunsuz bir ulus çoktan 
ölmüştür.

Onlar yanlış. Birçoğumuz bunu yıllardır biliyoruz, ancak 
hayatta kalmamız için kanuna ihtiyaç duymayacağımız 
daha önce hiç bu kadar açık olmamıştı. Bize güvende 
tutacak liderlere bel bağlayamayız. Onun yerine birbirimize 
güvenebiliriz.

Seattle’daki hiç kimse muhtemelen CenturyLink 
Stadyumunu unutmaz. Yüz bin insan sığır gibi tıkış tıkış 
doldurulmuştu ve stadyumun içerisinde tutsaklar gibi tutuldular. 
Bizler kıyamette yaşıyoruz ve bu da hükümetin ortaya koyduğu 
bir tür çözümdü -merkezi, uygun maliyetli ve tamamen ve 
düpedüz yetersiz. CenturyLink’te halen insan kalanlar zombiler 
toplu halde stadyuma gelmeden yarım gün önce ayaklanan ve 
kaçanlardır.

Anarşistlerden Zombi Hayatta Kalma Dersleri

Hükümet gücün merkezileşmesidir ve merkezileşmenın bu 
dünyada artık yeri yoktur. Zombi kalabalıkları CenturyLink’in 
kapılarından sürüne sürüne yürümüş olsalar bile, o 
stadyumdaki herkes zaten ölüyorlardı. Yüksek yoğunluklu 
bölgelerdeki insanların merkezileşmesi bir yerlerden rutin 
olarak kaynak ithal edilmesini gerektiri ve bu artık kolay kolay 
gerçekleşmeyecektir.

Gelgelelim, hükmetmek fikriyle 150 yıldır mücadele 
eden bir grup insan mevcut. Kolaylıkla yok edilemeyen 
alternatif örgütlenme metotlarının -küçük grupların merkezi 
bir güç olmadan kaynaklara erişim için bir araya gelebileceği 
metotların- peşinde olan bir grup insan mevcut. Anarşistler.

Hayatta kalmak ve aslında bu şeytani belayı geri 
püskürtmek isteyenler biz hayatlarını tahakkümün ortadan 
kaldırılmasına adayan insanlardan ne öğrenebilirler? Çok 
şey, sonucu çıkıyor. Şu anki duruma başlayacağız: kimisi 
on kişi, kimisi bin kişi olabildiğince hayatta kalan bir çok ayrı 
grup var. Bizler okullarda veya sığınaklarda ya da ormandaki 
kulübelerde, kısa dalga radyo frekansından haberleri takip 
ederek, konserve yiyecekler yiyerek, kırsalda sığır avlayarak 
veya süpermarketleri ve kentsel bölgelerde ölülerin evlerine 
baskınlar düzenleyerek saklanırız. Peki anarşistler bu 
kargaşada hayatta kalmamız için nasıl örgütlenebilirler?

Yatay Örgütlenme: “Anarşist” tahakkümü reddeden, o nasıl 
davranacağını söyleyen polise ihtiyacı olmayan kişi anlamına 
gelir. Ve anarşizmin özetlediği şey, yatay ve konsensüse dayalı 
yapıların hiyerarşik ve dayatılan yapılara göre daha tercih 
edilebilir olduğunun kavrayışıdır. Amerika Birleşik Devleti’nin 
hızla bozulduğunu gördüğümüzde, emir komuta zincirinin 
yönetim zincirinin kırılmasının berbat bir iş olduğu oldukça net 
olacaktır. O sorunu tekrar etmekle ilgilenmiyoruz. Anarşistlerin 
saygı duyduğu tek otorite geçici liderlik otoritesidir: birisi 
tetanozdan ölüyorsa, doktoru dinlersiniz. Silahlı bir çatışmaya 
girdiğinizde, daha önce sık sık silahlı çatışmaya girmiş olan 
silah ustalarını dinlersiniz. Geri kalan zamanda, o doktorların ve 
silah ustalarının bildiklerini olabildiğince yaymaları yapacakları 
en iyi şeydir çünkü kola atılan bir ısırıkla onlar aniden yanlış 
ekibe geçerler.

Yakınlık Grupları: Bunu okuyana kadar canlı kalırsanız, 
kendinizi muhtemelen bir yakınlık grubunda bulmuşsunuzdur. 
Anarşistler çoğu işlerini 3 ila 15 kişi arasındaki insanın 

ÖLÜLERIN PROPAGANDASI
Zombi Kıyametinden Anarşist Dersler

bulunduğu küçük gruplarda örgütlerler. Bizler yeteneklerimizi 
tamamlayan ancak genel olarak benzer amaç ve yöntemleri 
kullanan insanlarla birlikte çalışmak isteriz.

Ağsal Direniş: Yakınlık grubu seviyesinin üstünde, bizler 
hem gevşek hem de formel ağlarda çalışırız. Bunlar, kendimizi 
savunmak için örgütlenebildiğimiz bilgi paylaşımı ve koordineli 
planlama ağlarıdırlar. Bu ağlar içerisindeki, bireysel yakınlık 
gruplarının kendi uzmanlıkları olabilir: ağın yayılabilmesi için 
yaşayan ölülerin bulunduğu mahalleleri temizleyen avcı /
öldürme ekipleri gibi, ya da oldukça güvenli mevkilerde sağlık 
yardımı organize eden hastane yakınlık grupları gibi.

Komünleştirme: Bir kriz durumunda, herkes ya doğal bir 
komünisttir ya da zombilerle veya onlarla paylaşmanızı dileyen 
insanlar tarafından kolaylıkla öldürülen “silahlarıyla saklanan ve 
arkadaşı olmayan” tiplerdir. Tüm anarşistler tam bir komünizme 
inanmazlar ve kıyamette hayatta kalmak kaynakların 
toplanması ve bölüştürülmesini kapsarken, tişörtlerinizi ya 
da diş fırçalarınızı -hatta yanınızda taşıdığını silahlarınızı- 
bırakmanız gerektiğini söylemiyoruz. Komünleştirme, bir grup 
olarak hayatta kalabilmemiz için hayatta kalmanın araçlarının 
kontrolünü ele almakla ilgilidir.

Karşılıklı Yardımlaşma: Anarşistler toplumun temelinin 
rekabet değil işbirliği olduğuna inanırlar ve bu Zombi günleri 
bizi haklı çıkarıyor. Birlikte çalışarak, bizler ceset yiyenlerin 
sonsuz saldırılarına direnmek için bir şansımız var. Zamanımızı 
kendi aramızda savaşarak harcarsak, muhakkak ki hızla 
dibe vuracağız. Ancak, bizler otoriter değiliz ve insanları 
birlikte çalışmak için zorlamaya inanmıyoruz. İşte bu karşılıklı 
yardımlaşmadır: karşılıklı yardımlaşma grup üyelerinin 
birbirleriyle gönüllü paylaşmasıdır. Doğrusu, bu parçası olması 
güzel bir şey.

Ayrıca, paranın canı cehenneme. Paraya ne için ihtiyacımız 
var?

Dayanışma: Hükümet -ondan her ne kaldıysa- hepimizin 
onların kontrolü altında birleşmiş bir yapı olarak hareketin 
etmeye ihtiyaç duyduğumuzu, aksi taktirde öleceğimiz iddia 
eder.  Kısmen haklılar. Hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. 
Ancak bu birlik olmamız gerektiği anlamına gelmiyor ve tabi 
ki onlara ihtiyacımız olduğu anlamına gelmiyor. Merkezi tek 
bir yapının izole edilmiş direnişçilerin ceplerine mahkumdur. 
Belki ondan da fazlası. Hayır, inandığımız şey birlikten ziyade 
dayanışma üzerine inşaa edilmiş bir ağdır. Bizler birbirimizin 
yardımıyla ilgilenmemiz gerektiğine inanıyoruz çünkü şayet 
öyle yapmazsak, başkaları da bizim yardımımıza gelmeyecektir 
ve o zaman tek tek vurularak öldürüleceğiz. Bu aynı bayrağı 
veya aynı ülke adını ya da bir kişinin herkes adına karar verme 
konusunda herkesten iyiymiş gibi diğer herkese bakmakla 
yükümlü olduğu gibi banal bir şeyi paylaşmamız gerektiği 
anlamına gelmiyor.

Kesişimsellik: Zombilere; hükümetlere; ve diğer savaş 
lordlarına, ırkçılara, seksistlere, homofobiklere, vs. karşı 
mücadeleler kesişen mücadelelerdir. Ölü ebeveynleriniz 
size ısırık atmaya çalışırken feminizmin tartışmalı bir konu 
olduğunu düşünebilirsiniz, aslında yanlış düşünüyorsunuzdur. 
İki nedenden dolayı yanlış düşünüyorsunuz. Birincisi, siz ve 
arkadaşlarınız o evin içinde halen hayattasınızdır ve hayatta 
kalanlarımız adamdan sayılmayı isteme eğilimindeyizdir. 
Kanunsuzluk sorumsuzluk anlamına gelmez.  İkincisi, yanlış 
düşünüyorsunuz çünkü güç dinamikleri önemlidir, ve kişiler 
arası tüm baskı biçimleri birbiriyle bağlıdır. Irkçılar, ABD 

nüfusunun yarısının hayatta kalma mücadelelerinde kendilerine 
yardım etme konusunda yetersiz olduğunu fark ettiklerinde 
oldukça büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Maço 
erkeklerden berbat liderler çıkar, üstelik, bu tip insanlara boyun 
eğenlerin sonu büyük oranda etrafta ayak sürüyen, ifadesiz 
suratlı ve yiyecek insan arayan zombilerle aynı olacaktır.

Yağma: Daha önce, bunu tanımlamak için “kamulaştırma” 
terimini kullanmıştır. Şimdi ise buna sadece yağma diyoruz. 
Şöyle ki: bir şeye ihtiyacınız olursa ve birisi onu kullanmıyorsa, 
onu alın. Bu şimdi bilhassa doğrudur, ancak bu her zaman 
doğrudur. Eskiden evsiz insanlardan daha fazla boş ev 
olduğunda ve polisin ısınacak bir yer bulmaya çalışan insanları 
tutuklamak için beklediği zamanları hatırlayın? Tüketici kültürün 
büyüsü ölümcül bir salgınla bozulur bozulmaz, insanların 
mülkiyet anlayışının sağduyuya dönmesini izlemek insanı adeta 
hayrete düşürür. Yiyecek dolu ambarlar? Alın. Antibiyotik dolu 
eczaneler? Hepsini götürün. Kahrolası elektrik olsaydı bile 
büyük bir mağazadan düz ekran TV alacak insan muhtemelen 
kalmayacaktı.

Adalet: Biz anarşistler olarak yağmalamadan daha 
çok sevdiğimiz tek şey belki de küçük adamlarının tarafını 
tutumaktır ve  mermiyi nereye sıkmak gerektiğine sıra 
geldiğinde KKK (Ku Klux Klan) ve zombiler arasında ayrı 
yapmak için çok fazla nedenimiz bulunmamaktadır. Elde 
edebileceklerimiz hakkında konuşurken, “güçlü olan haklıdır” 
demek istemiyoruz , asla. Bu işbirliği meselesinde ciddiyiz. 
Halkın otonomisine saygı duyma konusunda ciddiyiz. Ve 
davranışlarımızdan kendimizi sorumlu kılmamız meselesinde 
ciddiyiz.

Savaş Lordları, Kıtlık, Zombiler - Eğer Eğlenmiyorsanız, 
Bir Şeyi Doğru Yapmıyorsunuzdur

Bunun zor olmadığını söylemiyorum. Bunun berbat 
olmadığını söylemiyorum. Ve biliyor musun? Şayet zombilere 
sıktığımız kurşunun yarısını geçen sene dünyayı yok etmeye 
hevesli şirket yöneticilerine sıksaydık, bugün belki de dünya 
yok edilmiş olmazdı.

Istırap ve kayıplar üzerine hikaye üzerine hikaye dinliyoruz 
ve arkadaşlarım ve ben bir o kadar hikaye anlatabiliriz. En iyi 
iki arkadaşımdan birinin diğerinin iç organlarını çıkarıp yerken 
izledim ve bir haftadan kısa bir süre önce ailemin yarısını 
gulyabanilere kaptırdım. Gecelerimin yarısında kabuslar 
görerek uyanıyorum, diğer yarısında da hortlakların ayak 
sesleriyle uyanıyorum. Bu başladığından beri çişimi elimde 
silah olmadan yapamıyorum ve bir gün kazansak bile, tüm 
hayatım boyunca bu anılar yakamı bırakmayacak.

Ve bu üzüntü ve ölüm hikayelerini anlatacak zaman 
var. Kederlenmek için zaman var. Ancak bazen kıyamet 
hikayelerinin birer umut hikayesi olduğu da bir gerçektir. Boş 
bir kara tahtanın üzerinde oturuyoruz ve eğer herkes yamyam 
ölülere dönüşmemişse, bu dünyada ne olmasını istiyorsak onu 
yapabiliriz. O halde, zombileri öldürün, bedenlerini ateşe verin 
ve yaşamaya değer bir dünya için harekete geçin.

Eskimelerini sağlarsanız anlatacağımız hikayeleri düşünün.

Zombi kıyameti tamamen kötü değildir. Şimdi patronunuzu 
vurmanız için sosyal olarak kabul edilebilir bir gerekçeniz var.

Strangers in a Tangled Wilderness
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FEMINIST SALDIRI! TUNUS’TA
ANARŞIST FEMINIZM

Yüzyılı aşkın bir süredir güçlü bir feminist harekete sahip 
olan Tunus, dünyadaki müslüman ülkeler arasında, 

çoğu zaman kadın hakları açısından en gelişmiş ülke sayılır. 
1957’den bu yana, Kişisel Statü Yönetmeliği; kürtaj, doğum 
kontrolü ve eğitim hakkı gibi kadınların haklarını tanımaktadır. 
Tunus feminist hareketi bu gelişmelere imkan vermiş olsa 
da, kadınların toplumsal konumu, dünyanın bir çok yerinde 
olduğu gibi, anarşist ideallerin halen çok uzağındadır. Erkek 
egemenliğinin gölgesinde değişen bir şey yok: kadınlar halen 
bir bireyden ziyade, anne ve karı olarak görülüyor. Bir kaç 
gün içinde, başkalarını yargılama ve itibarından ödün verme 
korkusunun, kadının sorumluluğunu ve aktivizmini nasıl 
engelleyebileceğini görmek mümkündür. Tunus’ta şu an, en 
az üç feminist kolektif mevcuttur: 

Politik amacı veya davası olmadan bir araya gelen 
burjuvalardan oluşan bir grup olan Demokratik KADIN, 
mücadeleleri ile (eylemleri her ne kadar taraftar toplamasa 
da) Tunus’ta tanınan FEMEN ve üyelerinin yaş ortalaması 
yaklaşık 20 olan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini 
finanse eden bir kolektif hareket olan Feminizm Saldırısı 
(Feminism Attack)’dır. Sosyal ve politik sorunlara, ve toplumda 
kadının pozisyonunu tehdit eden tehlikelere karşı radikal 
çözümler arayan anarşist fikirlerden etkilenmişlerdir.
Hareket bir özyönetim kültürü oluşturmayı amaçlar ve her 
türlü sömürüye karşı kadınların isyan etme sorumluluğu 
olduğuna inanır. Patriarkal toplumda kadının konumuna her 
açıdan meydan okur: cinsiyete dayalı kalıplaşmış yargıların 
ortadan kaldırılması, kadının insanlıktan uzaklaştırılmasının 
ve nesneleştirilmesinin ortadan kaldırılması, kadına yönelik 
şiddetin tamamen bertaraf edilmesi (tecavüz, aile içi şiddet, 
kadın sünneti, zorunlu kısırlaştırma, cinsel taciz, cinsel 
istismar). Aika ve “Feminizm Saldırısı” üyeleriyle tanıştık ve bu 
röportajı gerçekleştirdik.

Nath & Chris: Feminizm Saldırısı nerede yerleşik ve 
hangi politik eğilimlere sahip?

Feminizm Saldırısı: Biz şu an Tunus’ta yerleşik durumdayız ve 
politik görünüşümüz oldukça karışık.

Nath & Chris: Bize bu grubu nasıl, ne zaman ve 
neden oluşturduğunuzu anlatabilir misiniz?

Feminizm Saldırısı: Bizler bir çok fikri paylaşan bir kadın 
grubuyduk ve benzer eylemler gerçekleştirmeye başladık, 
fakat bireyler olarak: 2011’in sonlarında hareket yaratma 
arzumuzdan dolayı ve görünenin aksine, kabullenilirliğin 
kısıtlamaları içerisinde Tunus’taki kadınların durumlarının 
farkında olmamızdan dolayı bu kararı aldık. Özellikle 
sözümona müktesebatın, iktidardaki İslamist partinin 
yükselişiyle tehdit edilmesinden beri, zaten varolan sözümona 
feminist hareket hiçbir zaman gerçekten bizim savunduğumuz 
amaçlara hizmet etmedi, Tunuslu kadınları doğru temsil 
edemezler, aksine sisteme hizmet eden çakma bir burjuva 
imajını temsil edebilirler.

Nath & Chris: Feminizm Saldırısı eylemcileri 
kimlerdir?

Feminizm Saldırısı: Biz, hala öğrenciler ve çıraklardan 

oluşan küçük bir grubuz, çoğunlukla orta sınıftan geliyoruz. 
Yaşlarımız 18 ila 24 arasında değişiyor. Aramızda erkeklerin 
olmasını problem olarak görmediğimiz halde, henüz erkek 
eylemcileri üye yapmadık.

Nath & Chris: Aktivizminiz ve tercih ettiğiniz eylem 
biçimleri nelerdir?

Feminizm Saldırısı: Şimdilik, özellikle tercih ettiğimiz 
eylemler yok, çoğunlukla çıkıntılık yapsak da herşeyden biraz 
yapıyoruz, ancak bu biraz kaynak ve fırsat eksilikliğinden 
kaynaklanıyor. Bizler, elbette, faaliyet alanımızı genişletmeyi 
ve yakın gelecekte bunu yapmayı umuyoruz.

Nath & Chris:  Kendinizi nasıl örgütlüyorsunuz, 
ne sıklıkta toplanıyorsunuz, hangi iletişim araç ve 
donanımlarına sahipsiniz?

Feminizm Saldırısı: Tüm grubun karar aldığı genel mitinglerde 
örgütleniyoruz. Görüşme sıklığımız, anın ihtiyaçlarına göre 
değişiyor. Sabit bir mekanımız yok, polisin baskısından ve 
siviller tarafından takip edildiğimizden dolayı çok elverişli 
olmasa da kafelerde ve kamusal alanlarda buluşuyoruz. Şu an 
için herhangi bir materyalimiz yok ve bu yüzden eylemlerimiz 
sadece kendi paramızla ve kendi kendimize finanse 
edebileceğimiz ölçülerle sınırlıdır. Elimizdeki tüm araçlarla 
iletişim sağlıyoruz (Facebook, telefon, vb.).

Nath & Chris: Tunus’taki farklı feminist gruplar 
var mı? Sizin onlarla ilişkilerinizin nasıl? FEMEN 
hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Feminizm Saldırısı: En bilineni Tunus Kadın Demokratlar 
Derneği’dir, başkaları da var, fakat onlar kadar politik sahnede 
aktif  veya yaygın olarak tanınan gruplar değiller. Aynı ilkeler 
üzerinde uzlaşmadığımız ve bizim çalışma metodumuz 
farklı olduğu için, onlarla herhangi bir ilişkimiz yok. Diğer 
taraftan, bizler FEMEN’e karşı pozisyonumuzu daha önce de 
ifade etmiştik, hatta Facebook sayfamızda detaylı bir bölüm 
yayınladık.

Nath & Chris: Feminizm Saldırısı’nın politik 
gündemi Tunus’taki diğer hareketlerle birleşebilir 
mi? Hangileriyle ve hangi formlarda?

Feminizm Saldırısı: Biz şu hareketlere yeterince yakınız: 
Blech 7es , İtaatsizlik ve Alarm (Vegan / Yeşil Anarşizm). 
Birlikte eylemler örgütlüyoruz: kültürel etkinlikler, film 
gösterimleri, konserler, vs.

Nath & Chris: Tunus’taki son halk ayaklanmalarıyla 
ilgili olarak, ve bugün dahi, bu dinamik içerisinde 
kendinizi nereye yerleştiriyorsunuz?

Feminizm Saldırısı: Biz, kendimizi sisteme karşı olan ve 
en önemlisi siyasi partiler tarafından organize edilmemiş, 
onların amaçlarına hizmet etmeyen veya iktidara gelmeyi 
amaçlamayan insanların yarattığı tüm halk ayaklanmalarının 
bir parçası hissediyoruz.

Nath & Chris: Feminizm Saldırısı’nın girişimleri 
Tunuslular ve diğer devrimciler tarafından nasıl 
algılandı?

Feminizm Saldırısı: Eylemlerimiz genel olarak müthiş 
bir popüler yankı getirmedi. Tunuslular, medya tarafından 
önlerine hazır sunulan sınırlı bilgiyle yetinir. Basında yer 
alan tümünü kabul etmediğimiz haber yorumlarının, özensiz 
ve yanlış bilgilendiren yazıların ardından gelen bir veya 
iki tutuklamanın dışında bizden haberleri olmadı. Bundan 
gerçekten şikayetçi değiliz çünkü amacımız şan şöhret 
edinmek değil.

Nath & Chris: Feminizm Saldırısı eylemcilerine 
yönelik mevcut kısıtlamalar neler?

Feminizm Saldırısı : Genel olarak sistem ve polis.

Nath & Chris: Sizin görüşünüze göre, şehirler 
feminist eylemler için daha mı uygun?

Feminizm Saldırısı: Şehirde çalışmak daha kolay, çünkü 
insanların belli farkındalıkları var, daha açıklar ve kadınlar 
insanların abartısız bir şekilde dünya ile bağlarını kopardığı 
kırsal bölgelere göre daha özgürler. Ama biz, en kısa 
zamanda fırsat bulup kırsal bölgelerde çalışma yapmayı 
planlıyoruz ve ayrıca bu anlamda çeşitli projelerimiz de var.

Nath & Chris: Feminist anarşistlere yöneltilmiş 
baskıcı uygulamalar nelerdir? Bunlara karşı 
alınabilecek önlemler var mıdır?

Feminizm Saldırısı: “Akıntıya karşı” giden herkes için 
hemen hemen aynı tehlikeler söz konusu: göz yaşartıcı gaz, 
cop, polis şiddeti, gözaltı, hapis, tehditler, vs. Bunlara karşı hiç 
önlem almayı düşünmedik çünkü bu eylem açısından bizi son 
derece kısıtlardı.

Nath & Chris: Geleneksel baskı güçlerin yanı sıra, 
en zorlu muhalifleriniz veya politik düşmanlarınız 
kimlerdir?

Feminizm Saldırısı: Aynı sisteme doğrudan veya dolaylı 
hizmet eden tüm aşırı siyasi partiler.

Nath & Chris: Sonuç olarak, sizin tahmininiz nedir?

Feminizm Saldırısı: Biz amacımız için olabildiğince 
uzun bir süre mücadele edeceğimizi düşünüyoruz ve daha 
da önemlisi eylemlerimiz başarılı olursa ve insanlar bu 
mücadeleye hizmet ederse, gerçek değişimlerle birlikte, 
insanlarda belli bir farkındalık yaratarak bu mücadeleye 
katılımı arttırabiliriz.

Tahrir INC
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IRKÇI GANDHI

Gandhi’in “kafirler” olarak tanımladığı Güney Afrika’daki 
Siyahlara yönelik yoğun ırkçı bakış açısı tarihin pasifist 

versiyonundan genellikle silinir. 1908-1909 arası yaşadığı kısa 
tutukluluk süresinden sonra, Gandhi hapishanedeki Siyah 
tutsaklarla yanyana yaşadığı deneyimi şöyle tanımlamıştır: 
“Kafirler medeniyetsizdirler - suçlular da öyle. Belalı, kirli ve 
hemen hemen hayvanlar gibi yaşarlar.” (Mahatma Gandhi’nin 
Toplu Yazıları, s.199)

1903’teki göçmenlik meselesine dair yazısında Gandhi 
şöyle der: “Bizler onların (Avrupalıların) düşündüğü gibi ırkın 
saflığına inanırız... Ayrıca Güney Afrika’daki beyaz ırkın hakim 
ırk olması gerektiğine inanırız” (Mahatma Gandhi’nin Toplu 
Yazıları, s.255)

“Aslında, (Gandhi’nin) mücadelesi, Hindistanlıların 
haklarının Afrikalılarınkine düşürülmemesi aksine 
İmparatorluğun beyaz vatandaşları gibi onlarla benzer haklara 
sahip olması gerektiği kolektif bir özel özgürlüğün bir parçası 
olarak görülmelidir. Gandhi ve Hindistan toplumumun diğer 
üyeleri sürekli olarak kendilerinin barınma hakkı, ticari haklar, 
ulaşım ve hapishane koşulları açısından Afrikalı olarak 
sınıflandırılmamaları için çabalamışlardır. Bu bağlamda 
Gandhi açık açık bir ırkçıdır. Muhakkak ki, o Beyazlar ve 
Siyahlar’dan farklı olarak Hindistanlılar için bir sosyal statü 
istediğinden dolayı ayrımcılık doktrini bakış açısını kabul 
etmiş ve desteklemiştir. Gandhi, 1906’da Natal’daki Zulu 
Ayaklanması sırasında ikinci bir Gönüllü Cankurtaran Birliğini 
organize etmişti...” (Gandhi, s. 52)

1899’da olduğu gibi, 1906’da Gandhi’nin cankurtaran 
ekibininin organize olmasında yardımcı olması ‘sivil haklar’ 
kampanyasının bir parçası olarak İmparatorluğa olan 
sadakatinin bir başka göstergesiydi. Bu durumda, bu çaba 
asi Beyaz yerleşimcilere karşı değil İngiliz sömürgeciliğine 
direnen Yerli Siyahlara karşı İngiliz ordusuna yardımcı olmaktı.

İngilizlere ve yeni kelle vergisine karşı gerçekleşen 
Zulu ayaklanması, Ocak 1906’da başladı ve 500 isyancının 
katledildiği Mome Vadisindeki muazzam bir ordu saldırısıyla 
ezildiği aynı yılın Haziran’ına kadar sürdü. İsyan boyunca, 
10,000 kadar Zululu İngiliz polislerine, askerlerine ve vergi 
toplayanlara karşı sayısız kavgaya ve saldırıya girişmişti. 
2,000 Zululu katledildi, daha fazlası yaralandı ve 4,700’ü 
tutsak edildi.

Gandhi’nin ırkçılığınının bir bölümü ve Hindistanlılara 
Siyahlara nazaran daha çok eşit hak verilmesi fikri 
Hindistan’ın kendisinin bir uygarlık, Afrikalıların ise halen 
ilkel çocuklar olduğu görüşüydü. Bu, İmparatorluğun Beyaz 
vatandaşlarıyla eşit olma iddiasının temeliydi. Gandhi’nin anti-
kolonyal bir mücadele, dayanışma ve emperyalizmin analizini 
gerçekleştirme niyeti olsaydı, ortak düşmana karşı Siyahları 
doğal ittifaklar olarak görürdü. Aslında, Gandhi anti-kolonyal 
veya anti-emperyalist değildi— İngiliz İmparatorluğunu 
destekledi ve Hindistanlıların onun içerisinde eşit yurttaşlar 
olarak tanınmasının arayışındaydı.

Bunlar düşüncelerini olgunlaştırmak ve geliştirmek için bir 
çok yılı olan genç bir adamın saf görüşleri değildi. Gandhi 40 
yaşındaydı ve Güney Afrika’da 15 yıldır politikanın içindeydi. 

Ne de 1906’da ortaya çıkan görüşlerinden farklı olarak daha 
sonra herhangi bir kavrayış (manevi olarak farkına varmak) 
yaşamış değildi.

Gandhi ve Şiddet

Pasifist görüşlerini ve şiddetsizliğin gerçekliğe ulaşmak için 
tek yol olduğunu açıkça söylemesine rağmen, Gandhi politik 
olarak uygun gördüğü (ölümüne dek koruduğu bir pratik) bazı 
şiddet biçimlerini savunmuştur. 1899’da, Güney Afrika’daki 
Anglo-Boer Savaşı sırasında, Gandhi yerleşimci asilere karşı 
İngilizler için Hindistan sedye taşıyıcılar birliğine bağlı 1,000 
kişiyi organize etmiş ve onlara öncülük etmişti. Bu, Gandhi’nin 
Hindistan’lıların İngiliz İmparatorluğuna olan sadakatini ve 
bu yüzden tam bir vatandaşlık verilmesine değer verdiğini 
göstermeye çalıştığı bir çok çabadan sadece biriydi.

1906’da, bir Zulu ayaklanması iki İngiliz memurunun 
ölümüne sebep olmuştu. İngilizler Zulu halkına karşı bir 
cezalandırma furyası başlatırken, Gandhi Hindistanlıların 
orduya alınması için lobi faaliyeti yürütmüştü. Güney 
Afrika’daki İngiliz kuvvetleri Hindistanlıların memur olmalarına 
izin vermeyi reddederken, Hindistanlı gönüllülerin bir kez daha 
yaralı İngiliz askerler için sedye taşıyıcı olarak çalıştırılmasını 
ve başlarında da Gandhi’nin olmasını kabul etmişti.

Indian Opinion gazetesi yoluyla, Gandhi ayrıca 
Hindistanlıları İngilizlerin karşı-ayaklama çabalarını 
desteklemeye teşvik etmiştir. “İngiliz İmparatorluğu’nun 
‘dünyanın huzuru için var olduğuna’ inanmıştı ve sertaça 
olan sadakatini göstermek için bunu bir fırsat olarak 
değerlendirmek istedi... Indian Opinion vasıtasıyla Gandhi, 
Hindistanlıları İngilizlerin yanında savaşmaya teşvik etti.”

(Gandhi: A Life, s. 109)

Gandhiciler bu fikirlerin 1906’dan itibaren başlayarak güçlü 
bir değişim geçirdiğini iddia ederken, Gandhi kullanılmasının 
politik olarak yerinde olduğu durumlarda şiddetin kullanımını 
savunmaya devam etmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında, 
satyagraha (hakikate adanma: Gandhi’nin pasif direniş 
programı) doktrinini formüle ettikten bir kaç yıl sonra, 
emperyalist savaşa karşı şiddetsiz bir direnişi desteklemekten 
uzak olan Gandhi Hindistanlıları İngiliz Ordusuna katılmaya 
ve onların yanında savaşmaya çağırmıştı. 1918’de “Askerliğe 
Başvuru” adlı makalesinde, “kişisel olarak, arkadaş ya 
da düşman olsun kimseyi öldürmeyeceğini ve zarar 
vermeyeceğini” belirtse de,  açıkça şunu da söylemişti:

“1918 Nisan’ında, Delhi’de İngiltere Kralı vekilinin 
düzenlediği Savaş Konferansı’na katıldıktan sonra, [Gandhi] 
İngilizlere Hindistan Ordusundan asker almak için yardımcı 
olmayı üstlendi. Üstelik, bu, askerliğin halkın arasında yoğun 
bir şekilde tepki topladığı ve İngilizlerin ulusalcı eleştirisinin 
örneği görülmemiş boyutlara ulaştığı bir zamana denk 
geliyordu... Hindistanlı askerlerin savaşa gönderilmesine 
ve büyük olasılıkla ölmelerine yardımcı olmak için kendisini 
şiddetsizliğe adayan inançlı biri için, evden uzakta emperyalist 
gücün hizmetinde olmak ikiyüzlü olmasa bile tutarsız olarak 
görülmek zorundadır...”

(Gandhi, s. 108)

Ghosh değerlendirmsinde daha ağır konuşur:

“‘Chauri-Chaura’nun suçları’nı [polislerin öldürüldüğü 
zaman] kınamış olan ve şiddetsizlik öğretisi uğruna 
1922’nin başlarında işbirliğini reddeden hareketi bırakmış 
olan Mahatma, 1918’de imparatorluğun savunması için 
ölmeye hazır ‘her köyden 12 asker alınması’ çağrısı yapma 
konusunda tereddüt etmemişti.”

(Hindistan ve Egemenlik, s. 124)

Bu belirtilen askere alma sayısı Gandhi’nin ürkünç askere 
alma bildirisinde savunulmuştur:

“Kheda bölgesinde 600 köy var... Şayet her köy en az 12 
adam verse, Kheda... 12,000 kişilik bir ordu kurabilir. Bölgenin 
tüm nüfusu 700,000’dir ve bu sayı o zaman yüzde 1.7’ye, yani 
ölüm oranından daha düşük bir orana denk gelir.”

(Gandhi: Bir Ömür, s. 230)

Gandhi’nin bir çok takipçisi hem bağımsızlık mücadelesine 
hem de onun sözde pasifizmine gelince neden şu an 
İngiliz İmparatorluğuna aktif olarak asker topladığını 
anlayamamışlardı. Gandhi’nin askere alma konuşmalarında 
‘kadınca’ korkaklık suçlamalarında bulunması ve 
imparatorluğun savunmasına ihtiyaç duyulduğuna yönelik 
yardım çağrıları nedeniyle tüm bu inançlardan vazgeçildi:
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Gandhi, “‘Cesur ve kadınsı arasında bir dostluk olamaz’ 
der. ‘Birler korkak insanlar sayılırız. Bu serzenişten bağımsız 
olmak istiyorsak eğer, silah kullanmayı öğrenmeliyiz.’ “Sık sık 
tekrarladığı savunusu, swaraj’ı [özerk yönetimi] kazanmanın 
en basit ve en düz yolu imparatorluğun savunmasına 
katılmaktı. ‘İmparatorluk şayet mahvolursa, sevgiyle anılan 
isteklerimiz de mahvolur.’” (Gandhi: Bir Ömür, ss. 230-32)

İnanılmaz bir biçimde, Gandhi ‘özerk yönetimi’ elde 
etmenin en ‘kolay’ yolunun Hindistanlıları kendi sömürgeci 
zalimlerinin arkasında yabancı bir ülkede savaşmaya ve 
ölmeye göndermek olduğunu iddia etti. Çünkü imparatorluk 
yıkılırsa, asla özerk bir yönetime ulaşamayacaklardı! 
Ghosh gözlemlerini şöyle ifade eder:  “Gandhi’nin İngiliz 
Egemenliğine ve yerli toprak ağalarına, prenslere ve 
kapitalistlere karşı halkın mücadelesinde düşüncede, sözde 
ve eylemde katı şiddetsizlik adeti üzerinde durma konusunda 
tutarlı olduğu tamamen açıktır. Ancak İngiliz Emperyalizminin 
ve yerli sömürücü sınıfların çıkarları tehlikeye girdiğinde, 
kendi çıkarlarını savunmak için şiddetin kullanımı hakkında 
hiç hasas olmamıştır ve şiddetsizlik inancını reddetmek 
konusunda hiç tereddüt etmemiştir...” (Hindistan ve 
Egemenlik, s.122)

Son olarak, Gandhi’nin satyagraha kavramının kendisi 
pasifizmin pratikteki ahlaki üstünlüğünü göstermek için 
devlet tarafından yürütülen belli bir seviyede şiddetli baskıya 
dayanırdı:

“Gandhi’nin şiddetsizlik taktiklerinin derin ironilerinden 
biri de şiddetle olan bu temel ve simbiyotik ilişkiydi. Şiddetsiz 
bir dünyada şiddetsizlik çok az şey elde edebilir ama 
tek tük yaşanan şiddet yoluyla yönetilen bir toplumda... 
etkisi muazzam olabilir. Gandhi’nin satyagrahi’nin şiddete 
paradoksal olarak dayanmasını onaylayıp onaylamadığı 
söylemek güçtür...” (Gandhi, s. 112)

Anarşist ve pasifist olarak tanımlanan, Gandhi şiddetin 
kullanımı noktasında devlet tekelini ve şiddetin etkili olabilmesi 
için hükümete sadık kalan askerlerin gerekliliğini savunmuştur. 
Salt March’tan çıkan kampanyada, Peshawar’daki Hindistan 
askerleri Nisan 1930’da protestocuların üzerine ateş açan 
İngiliz memurlarının emirlerini reddetmişlerdi.

1931 Gandhi-Irwin Parktının parçası olarak, İngilizlere 
hizmet eden Gandhi, göstericilere ateş açmayı ve saldırmayı 
reddeden askerler dışındaki siyasi tutukluların serbest 
bırakılması şartıyla Salt March’ta (1930) ortaya çıkan sivil 
itaatsizlik eylemini sonlandırmıştır.

Özel anlaşma şöyle diyordu: “‘Emirlere itaat etmeme 
suçundan mahkum edilen asker ve polisler...bu affın 
kampasamına alınmayacaktır.’

“Ekim 1931’deki sorulara yanıt olarak, Gandhi şöyle der: 
‘Garhwali tutsakları... kendi emirlerine kasten itaat etmediler. 
Bunun kendi açılardan şiddetsiz bir eylem olduğuna katılırım 
ancak bu, memurlarının emirlerini yerine getirmeye ant içmiş 
olanların disiplini bütün olarak ihlal etmesiydi.’ Mahatma 
için, silahsız köylülerin öldürülmesi ve sakat bırakılmaları 
için yabancı yöneticilerinin bir emrinin yerine getirilmesinin 

reddedilmesinde Garhwali askerlerinin ‘suçu’ en cesur ve 
fedakar eylemler arasında olan vatansever eylemlerine daha 
ağır basmıştır. Gandhi, Fransız bir gazeteciye; ‘Ateş etme 
emrine itaat etmeyen bir asker kendisini itaatsizlikten suçlu 
kılarak yeminini bozmuştur. Memurlardan ve askerlerden 
itaat etmemeyi isteyemem; çünkü iktidara geldiğimde, aynı 
memurları ve aynı askerleri kullanma ihtimalim olacaktır.’ 
açıklamasında bulunmuştu” (Hindistan ve Egemenlik, s.126)

Hatta, aynı yıl Gandhi,  Bhagat Singh’in (parlamentoyu 
bombalayan devrimci) ölüm cezasının hafifletilmesi için 
İngilizlere baskı yapmadığı için eleştirildikten sonra aşağıdaki 
yorumu yapmıştır:

“Bir katili, bir hırsızı veya bir dacoiti (haydut) 
cezalandırmanın benim öğretime aykırı olduğunu bilmeniz 
gerekir...O nedenle, Bhagat Singh gibi cesur bir adamı 
kurtarmak istemediğim şüphesi için bahane olamaz.” (Gandhi: 
Bir Ömür, s. 303)

Gandhi pasifist doktrininden zaman zaman sapmıştır ve 
birinin ailesini savunmak için kullandığı şiddetin meşruluğunu 
kabul etmek zorunda kalmıştır (şiddetsizlik olması için ‘gücü’ 
olmayanlar için de geçerli). Ghosh bir aileye yönelik saldırıya 
karşı öz-savunmanın ve tüm nüfusa karşı İngilizler tarafından 
gerçekleştirilen büyük ölçekli saldırının mantıksal temelini 
sorgular:

“‘[Gandhi:] Savaş her zaman olacaktır. Tüm insan 
doğasının dönüşmesi mümkün görünmüyor... Kötülük 
yapanlara vurma riski altında dahi eşimi ve çocuklarımı 
korumada gerçek bir ahimsa (hiçbir varlığı incitmeme ilkesi) 
vardır.’

“Eğer bu onun kavrayışıysa, o halde yüz milyonlarca 
erkek, kadın ve çocuğun yaşamlarını mahveden -emperyalist 
sömürgecilere- karşı el kaldırılmaması gerektiği konusunda ki 
sonsuz vaazlarının sebebi nedir?” (Hindistan ve Egemenlik, s. 
136)

Gandhi’nin İngiliz ‘adaletiyle’ yüzleşmek için uyguladığı 
pasif direniş programı sırasında militan direnişe geçmiş 
olanlara yönelik sürekli olarak yaptığı çağrılar belki de en 
rahatsız edici olanlardır. 1919’un Rowlatt kampanyasının 
huzursuzluklarının ardından, Gandhi şöyle söyledi:

“Gerçekten krala karşı bir savaş yürütülmesine veya 
hükümetin devrilmesine dair bir komplo varsa, suçlu 
bulunanlar uygun bir şekilde oluşturulmuş bir mahkemede 
asılsınlar.” (Gandhi, Mahatma Gandhi’nin Toplu Çalışmaları, 
Vol. XVI, 114 ve 117. sayfalar, Hindistan ve Egemenlik’te, ss. 
201-02)

Şiddetle ilgili tüm bu ikiyüzlülüğe rağmen, Gandhi, 
pasifizme dinsel olarak sadık olduğunu iddia etmeye devam 
etmiştir, Hindistan’ın bağımsızlığından bile daha fazla. 
1921’de, şöyle dedi:

“Ben Hindistan’ın özgürlüğü için çalışmıyorum. Dünyada 
şiddetsizlik için çalışıyorum... Doğru uğruna ülkemin 
özgürlüğünü bile feda etmeye hazırım.” (Gandhi: Bir Ömür, s. 
257)

1. Dünya Savaşı’nda İngilizler için asker toplama çabaları 
sonuçsuz kaldıktan sonra, Gandhi, şiddetsiz kampanyalara 
katılan ezici çoğunluğun militan, şiddetli bir direnişe 
katılmaktan korktukları için şiddetsiz eylemleri tercih ettiklerini 
anlamaya başlamıştır:

“Bu sırada Almanya’nın yenilgiye uğradığı haberleri 
alındı. Artık asker toplamanın çok da gerekli olmaması 
Gandhi’de büyük bir rahatlamaya yol açtı, ancak onun 
satyagrahislerinden birden fazlasının ölmeye isteksiz 
olduğu için değil aslında ölmeyi istemedikleri için savaşa 
gitmeyi reddettikleri hissiyle bezdirilmişti. Charles Andrews’e 
yazarken, yaptığı gözlem şöyle:

“‘Arkadaşlar pasif direnişin insanlar tarafından zayıfın 
silahı olarak başladığını söylediklerinde, bu iftiraya 
gülmüştüm. Ama onlar haklıydılar, ben ise yanlıştım... 
çoğunlukla bu sade ve basit bir pasif direniştir, çünkü onlar 
şiddet metotlarına başvurmak için çok fazla zayıftılar.’” 
(Gandhi: Bir Ömür’de Mahatma Gandhi’nin Toplu Çalışmaları 
alıntıları, s. 232)

Şiddet ve şiddetsizlik meselesi üzerine Gandhi’nin attığı 
taklaların anlamı nedir? Gandhi bu soruyu tipik olarak çelişkili 
bir şekilde cevaplar:

“O zamanlarda, daha önce söylediklerim hakkında hiç 
düşünmedim. Amacım belirli bir mesele üzerine önceki 
ifadelerimle tutarlı olmak değil, belirli bir anda kendisini bana 
göstecek doğruyla tutarlı olmaktır. Sonuç her zaman benim 
bir doğrudan diğerine gelişmemdir...Her ne zaman elli yıl 
öncesine kadar yazılarımı karşılaştırmak zorunda kalırsam, 
iki şey arasında herhangi bir tutarsızlık keşfedememişimdir...” 
(Gandhi: Bir Ömür, s. 367)

1946’da, eski bir askeri personel olan İngiliz Genel Valisi 
Lord Wavell, Gandhi’deki ince eğilimi, onunla yaptığı bir 
görüşmeden sonra şu şekilde tanımlar:

“Gandhi, herhangi bir anda ve herhangi belirli bir meselede 
kendi çizgisinin, düşünce ve eyleminin tamamen doğru bir 
şekilde oluşmasını sağlar; çok nitelikli olmayan ve bir sonraki 
aşamada ona en uygun gelen her ne anlamda olursa olsun 
yorumlanamadan belli belirsiz yazılmış bir beyanda asla 
bulunmaz...” (Gandhi: Bir Ömür, s. 415)

www.is.gd/roZn53

www.is.gd/nL6pQu
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ELF, Kuzey ormanlarını talan eden bir iş makinesini ateşe verdi (Istanbul)
Serin ve karanlık bir geceyi 

önümüzde duran bir demir 
yığınıyla aydınlatırken, yükselen 
alevler çok uzaklardan bile 
görülebiliyor ve bize verdiği keyif bir 
yana, bu eylem adı pek duyulmamış 
olan eko-vandalizm lobisine hizmet 
ediyordu.

10 Şubat gecesi, İstanbul’un 
anadolu yakasında bulunan 
Poyraz’da, tabiatı delik deşik 
etmek üzere uykuya bırakılmış 
olan bir kepçe makinasını ateşe 
verdik ve birkaç noktaya ELF-FAI/
IRF imzası bıraktık. Basit, zaman 
ayarlı, el yapımı bir kundaklama 
cihazıyla, bu doğa katili bir daha 
kullanılamayacak hale gelirken, 
verdiğimiz mesaj açık ve netti : 
“Yaparsanız, yakarız-yıkarız!”.

Bu eylemi gerçekleştirme 
nedenlerimizin başında;

‘Üçüncü Köprü’ ve ‘Kanal İstanbul’ 
gibi eko-soykırım projeleriyle 
kendini meşrulaştıran beton 
diktatöryasına karşı koşulsuz 
saldırının, ana akım çevre 
mücadelelerinin içinde bulunduğu 
artık kalıplaşmış olan liberal-pasifist 
“bilinçlendirme kampanyaları” 
ve “hukuksal süreçlere” bel 
bağlamadan ortaya konulması 
gerektiğini vurgulamak istedik. 

Bu oluşumlar sadece kaçınılmazı 
ertelemekle uğraşıyorlar, varolan 
yıkıma karşı oluşturulacak olan 
meşru savunma zeminini de, yine 
o yıkımın müteahhiti olan devletin 
adalet sisteminden alacakları 
olumlu bir karardan elde etmeye 
çalışarak, öfkeyi seçim sandıklarına 
veya sosyal medya paylaşımlarına 
kanalize edip sönümlendirilmesine 
yardımcı oluyorlar.

Endüstriyel-kapitalist uygarlık, 
köprüler ve duble yollarla yerküreye 
uzanır, yarattığı beton ormanında 
kendini güvene alır, doğayı sadece 
bir kaynak olarak görerek, enerji 
açlığını gidermek adına yaban 
hayatın sınırlarını her geçen gün 
biraz daha daraltıp yayılır ve 
kendisini hakim kılar. Bu yüzden 
bir şeyler inşa etmeyi, üretmeyi, 
gelişmenin ve genişlemenin erdem 
olarak anlaşıldığı bir toplumu 
karşımıza alarak, bu otamasyon 
sürecine dahil olan ne varsa 
bertaraf etmeyi bir çeşit sorumluluk 
olarak görüyor ve bunu dünya 
çapındaki topyekün kurtuluş 
mücadelesinin bir parçası olarak, 
gücümüzün yettiği ölçüde basit 
kundaklama, sabotaj ve doğrudan 
eylem tekniklerini pratiğe dökerek 
gerçekleştiriyoruz.

Tahakkümün kalelerini alevlerle 

aydınlattığımız bu geceyi, 
topyekün kurtuluş için mücadele 
ederken öldürülen, hapse atılan ve 
otoritelerin ellerine düşmemek için 
firarda olan yoldaşlarımıza ithaf 
ediyoruz.

11 Aralık 2013’te Şili’nin 
başkenti Santiago’da bir banka 
(BancoEstado) soygununda 
güvenlik görevlisi tarafından 
katledilen Sebastián Oversluij 
Seguel’e, soygun esnasında 
tutuklanan Alfonso Alvial ve 
Hermes González’e ve 21 Ocak 
2014’te soygun esnasında bir 
güvenlik görevlisini silahla vurmakla 
suçlanarak tutuklanan Tamara Sol 
Farías Vergara’ya,

2013 yazında patlak veren Gezi 
ayaklanmalarında devlet tarafından 
katledilen Ali İsmail Korkmaz, 
Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, 
Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalılaş, 

Ahmet Atakan’ı ve polisin attığı gaz 
bombasının başına isabet etmesi 
sonucu 15 Haziran’dan bu yana 
yoğun bakımda olan 16 yaşındaki 
Berkin Elvan’a,

Şili’de bir bankaya yönelik bombalı 
saldırıya katıldığı gerekçesiyle 30 
Kasım 2011’den bu yana tutuklu 
bulunan Hans Niemeyer’e

Yaklaşık 20 yıldır, İtalya’nın 
kuzeybatı dağlarında inşaatı 
süren hızlı tren yoluna (TAV) 
karşı yürütülen çetin ‘NO TAV’ 
mücadelesinde pes etmeksizin yer 
alan eylemcilerle ve mücadelede 
tutsak düşen Nicco, Claudio, 
Chiara, Mattia’ya

2 Ekim 2013’te İspanya’nın 
Zaragoza kentindeki El Pillar 
katedraline yönelik kundaklama 
saldırısına katıldıkları gerekçesiyle 
tutuklanan Monica Caballero ve 
Francisco Solar’a ve İspanya’da 
yükselen kilise karşıtı doğrudan 
eylem hareketine,

Meksika’da 5 Ocak’ta İletişim 
ve Ulaştırma Bakanlığına ve 
bir Nissan galerisine molotoflu 
saldırı düzenledikleri gerekçesiyle 
tutuklanan Fallon Poisson, Amelie 
Pillierst ve Carlos López Mart’a

26 Ekim 2013’te elinde bir 
bombanın patlamasıyla yaralanan 
ve polise bombalı saldırı 
düzenleyeceği gerekçesiyle 
tutuklanan Ilya Romanov’a

Yunanistan’daki Ateş Hücreleri 
Komplosu, Devrimci Mücadele 
ve Kozani davalarından tutuklu 
bulunan ve tüm anarşist tutsaklara,

Mısır, Brezilya, Ukrayna, Bosna 
ve dünyanın diğer bölgelerinde 
gerçekleşen sosyal patlamalarda 
katılan, ve İstanbul, İzmir ve Ankara 
sokaklarında ‘isyan yıkım anarşi’ 
şiarını yükselterek polisle çatışan 
ve sömürü kurumlarına saldıran 
isyancılara, anarşistlere ve kara 
blok’lara,

İsviçre’de 21 yıldır tutuklu bulunan 
eko-savaşçı Marco Camenisch’e,

Dünya çapında enformel saldırı 
ve komplolar gerçekleştiren Ateş 
Hücreleri Komplosu’na, Enformel 
Anarşist Federasyon hücrelerine, 
Uluslar arası Devrimci Cephe’ye, 
ITS’ye, Phoenix Projesi hücrelerine, 
ELF ve ALF hücrelerine ve 
gecenin karanlığında dolaşan tüm 
yalnız kurtlara ve adlarını burada 
saymadığımız tüm isyancılara 
dayanışmamızı ve sevgilerimizi 
gönderiyoruz.”

Aaa sen de mi illegalsin yoksa?
Bütün insanların ortak 

noktası: İllegalite
Çimlere basıyor, ormanda 

ateş yakıyor, yerlere tükürüyor, 
sokaklara çöp atıyor, kırmızı ışıkta 
geçiyoruz. Kaçak sigara alıyor, 
kaçak kat çıkıp, kaçak film indiriyor, 
kaçak elektrik kullanıyoruz. Vergi 
vermiyor, bavul ticareti yapıyor, 
sahte belge düzenliyoruz. Her türlü 
maddeyi bulunduruyor, içiyor ve 
dağıtıyoruz. Rüşvet veriyor, adam 
kayırıyoruz. Okuldan kaçıyor, 
tehditle sınıf geçiyor, tuvaletlerde 
kafayı buluyoruz. İşten kaytarıyor, 
ofisten malzeme ve kasadan para 
çalıyoruz. Standartlara uydurmuyor, 
hiçbir şeyin bakımını yaptırmıyoruz. 
Ya hep beraber, ya bazılarımız.

Yaşam. %100 doğal, katkısız
Kolluk kuvvetlerine, kanun 

koyucularına, öğretmenlere, 
yöneticilere, müdürlere inat; 
konuşuyor, yiyor, içiyor, yürüyor, 
uyuyor, gülüyor, ağlıyor, kavga 
ediyor, oynuyor, oynaşıyor, traş 

olmuyor, banyo yapmıyoruz!
Konuşmak yasak diyenlerin dilini 

kesiyoruz. Tanımlanamayan kırmızı 
bir sıvı akıyor. Gıda boyası galiba.

Şimdi reklamlar
- Yağma. Alışverişin en keyiflisi
- Marketlerden çal, değiş!
- Hayalinizdeki her şey için tek 

bir soygun!
- ATM parçalamak. Bundan daha 

doğal ne olabilir ki!
- Kaldırım taşı. 
En güzel taş bu taş
- Cam kırmak gibisi yok!
- Uygar olma, kendin ol
- Sahte belge. Sen her şeyi 

düşünürsün!
- Kaçak elektrik. Hayatın tadı!
- Sahte kimlik. Başka bir 

arzunuz?
- Arabayı çiz, mutlu et kendini
- Sapan. Polis için en iyisi
- Sprey senin kuralları sen koy!
- Biber gazı. Kokusunda davet 

var
- Komün. Ne varsa sende var

- Direniş. Connecting people
- Meydanlar. Daha fazlasını iste
- Özgürlük. Çünkü siz buna 

değersiniz!

Mmm, dışı çikolata kaplı içi 
fındık parçacıklı illegalite. Legalken 
sen sen değilsin!

Kim hapisten kaçma, banka 
soyma filmlerinde heyecanlanmaz? 
Kim ölümlerden, patlamalardan 
hatta kandan gizli bir haz duymaz? 
Kim oyunlarda insan öldürmekten 
keyif almaz? Kim kıyameti 
arzulamaz?

Bırakın gündüz onların olsun, 
gece her yere yayılsın. En derin 
arzular şimdi gün yüzüne çıkıyor, 
artık hiç kimse karanlığın ordusunu 
durduramayacak.

Onu durdurmaya kalkan anti-
depresanlar ve sokak lambaları ise 
helak olmaktan kaçamayacaklar.

Devlet içersindeki güç değişimleri 
ve iktidar paylaşımı konularında 

ortaya çıkan denge bozumunda 
iplerin el değiştirmesi için bazı 
kasetler döküldü ortalığa.

Evet, bizce de zamanlama 
manidar. Manidar çünkü konuşmalar 
elde edilir edilmez servislenmemiş. 
Biriktirilmiş, dosyalanmış. Belli 
ki zamanı gelir elbet diye joker 
misali saklanmış. Bu bile amacın 
hizmetten ziyade bireysel/cemaatsel 
bir çıkara yönelik olduğunun, 
halkın yararlarının gözetilmediğinin 
işaretidir.

Dün akşam ortaya çıkan kaset 
AKP ekseninde düşünmeyen 
hiç kimseyi şaşırtmadı. Zira 
zaten isimler akıllarda çoktan 
şaibelenmişti. Aksine gülündü, 
dönen meblağlar kadar 
başbakanın oğlu Bilal’ in ne 

Kendi Bilal’liğine Gül Türkiye!
yapacağını,ne diyeceğini bilmez 
konumuna gülündü. Capsler, 
fıkralar, fotoğraflar; Gezi Parkı 
zamanlarından anımsadığımız 
“direnişin gülen yüzü” yeniden 
ortaya çıktı. Keyiflenildi, bu 
kendini bilmezlik karşısında bol 
bol gülündü, kahkahalar atıldı, 
makaralara salındı.

Oysa çok acı bir tabloyla karşı 
karşıyayız: “Efendim babacığım, 
anlayamadım”, “Tamamdır 
babacığım, öyle yapalım” tam da bu 
coğrafyanın aynadaki görüntüsüdür. 
Yıllardan beri parlementer 
demokrasiden medet uman, “Sen 
yoksan bir eksiğiz”, “Vatandaşlık 
görevindir,haydi sandığa”, “Memnun 
değilsen değiştirmek için bir şey 
yap” çağrıları ile sandığa davet 
edilen milyonlar bu coğrafyanın 
Bilalleridir. Ne yapacağını şaşırmış 
bir şekilde sesi dinleyen, onu takip 

eden, onun çağrısından medet ve 
kurtuluş arayan bu milyonlar ve 
kendini bilmez bir avuç anarşist de 
bu günlerde aynı filmi bir kez daha 
çekmenin derdinde.

AKP’ ye karşı CHP’yi 
yükseltmeye çalışanlara karşı 
büyük bir iddiası olmadağı 
halde salt oy bölme ve bunun 
üzerinden AKP’nin siyasi kartlarını 
güçlendirmek adına toplumun çeşitli 
kesimlerinde sempati toplamış 
isimleri İstanbul’dan aday gösterme 
hamlesinden siyasi rant uman 
HDP’yi desteklemeye çağıran sözde 
anarşistler dahil oy çağrısı yapan 
her kesime bir kez daha doğrudan 
demokrasi ve ademi merkeziyetçilik 
kavramlarını hatırlatmak isteriz.

İSYAN, DEVRİM, ANARŞİ !
K.K.
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DOĞRUDAN EYLEME DAIR
Doğrudan eylemin -yani, hedeflere doğrudan ulaşmak için kurulu siyasi kanalları 
pas geçen eylem tarzının- Kuzey Amerika’da Boston Çay Partisi’ne (1773) kadar 
uzayan uzun ve zengin bir mirası var. Buna rağmen, şirket medyalarında 
yanlış aktarıldığından dolayı ona dair bir çok yanlış anlaşılma söz konusudur.

Doğrudan 
Eylemin bir 

faydası yoktur
Sekiz saatlik işgünü mücadelesinden 
kadınların seçme hakkı 
mücadelesine kadar tarih boyunca 
gerçekleşmiş etkili her siyasi 
hareket, doğrudan eylemin bazı 
biçimlerini kullanmıştır. Doğrudan 
eylem diğer siyasi faaliyet biçimlerini 
çeşitli biçimlerde tamamlayabilir. 
Hiç değilse, kendilerine daha fazla 
pazarlık kozu vererek kurumsal 
reformların ihtiyacının altını çizer; 
ancak gücün eşit olarak dağıtıldığı 
ve tüm insanların kendilerine etki 
eden tüm konularda eşit ve doğrudan 
söz haklarının olduğu büsbütün farkı 
insan örgütlenmelerinin olasılığını 
akla getirmek için bu destekleyici 

rolün ötesine geçebilir.

Doğrudan 
Eylem 

terörizmdir.
Terörizmin kıstası insanları 
sindirmek ve bu böylece etkisiz 
hale getirmektir. Doğrudan eylem,  
insanlara kendi güçlerini göstererek 
hedeflerine kendilerinin ulaşmaları 
gerektiği konusunda onlara ilham 
vermeyi ve onları motive etmeyi 
amaçlar. Terörizm gücü sadece 
kendisi için elde etmenin peşinde 
koşan uzmanlaşmış bir sınıfın ilgi 
alanıyken, doğrudan eylem insanların 
kendi hayatlarının kontrolünü 
ellerine alabilmelerine izin vererek 
diğerlerinin faydalanabileceği 
imkanları gözler önüne serer. Belli 
bir doğrudan eylem, olsa olsa 
aktivistlerin haksızlık yaptığını tespit 
ettikleri bir şirket veya kurumun 
aktivitelerini engelleyebilir, ancak bu 
terörizm değil basit bir sivil itaatsizlik 

biçimidir. Doğrudan 
Eylem 

pratiğinde 
bulunan 
insanlar 

kurulu siyasi 
kanallarda 
çalışmalı.

Doğrudan eylemi pratiğe döken bir 
çok insan ayrıca sistem içerisinde 
çalışır. Sorun çözme yolundaki 
tüm kurumsal araçları kullanma 
taahhütünün, bu araçlara erişim 
mümkün olmadığında onların yeni 
baştan yaratılma azmini engellemesi 

her durumda geçerli değildir.

Doğrudan 
Eylem 

dışlayıcıdır.
Doğrudan eylemlerin bazı biçimleri 
herkese açık değildir, ancak bu ille de 
onların değersiz oldukları anlamına 
gelmez. Herkesin kendisine has 
tercih ve yetenekleri vardır ve 
bunlara göre eylemekte özgür 
olmalıdırlar. Asıl soru, aynı uzun 
vadeli hedefleri paylaşan kişi veya 
grupların değişen yaklaşımlarının 
birbirlerini tamamlayacak şekilde 

nasıl  birleştirilebileceğidir.

Doğrudan 
Eylem 

tehlikelidir ve 
başkalarında 

olumsuz 
yansımaları 

olabilir.
Doğrudan eylem, baskıcı bir siyasi 
iklimde tehlikeli olabilir ve eylemi 
gerçekleştirenlerin her çabasını 
başkalarını tehlikeye atmamak 
üzerine kurmaları önemlidir. Bu 
zorunlu olarak bir itiraz değildir–
aksine, kurulmuş siyasi kanalların 
dışında eylemek tehlikeli hale 
geldiğinde, öyle yapmak çok 
daha fazla önemli hale gelecektir. 
Otoriteler de, Hitler’in Reichstag 
ateşe verildiğinde yaptığı gibi, 
masumları terörize etmenin bahanesi 
olarak doğrudan eylemi kullanabilir, 
ancak böyle yaparak işledikleri 
haksızlıkların hesabını vermek 
zorunda olanlar iktidardakilerdir, 
onlara karşı olanlar değil. Ayrıca, 
doğrudan eylemi tatbik eden insanlar 
her ne kadar riske girebilselerde, 
katlanılamaz adaletsizlik karşısında, 
tartışmasız vazgeçmek daha 

tehlikeli ve sorumsuzca olabilir.

Doğrudan 
Eylem politik 
bir dışavurum 
değil, bir suç 
faaliyetidir.

Bir eylemin yasadışı olup olmaması 
onun neliğinin zayıf bir ölçütüdür. 
Jim Crow yasaları (1876-1965) 
nihayetinde yasaydılar. İllegaliteye 
dayalı bir eyleme itiraz etmek etik 
olup olmadığı gibi önemli bir sorudan 
kaçınmaktır. Ahlak dışı veya ahlak 
dışı koşullara zorlayabileceklerini 
addedebileceğimiz kanunlara 
her zaman itaat etmek zorunda 
olduğumuzu iddia etmek, yasal 
düzenin keyfi beyanlarının kendi 
vidanımızdan daha üstün bir ahlak 
otoritesine sahip olduğunu öne 
sürmek “adalet” karşısında suç 
ortaklığı talep etmektir. Yasalar 
adaletsizliği koruduğunda, illegal 
faaliyet ahlaksızlık değildir ve 
kanuna saygılı uysallık bir fazilet 

değildir.

Doğrudan 
Eylem 

korkaklıktır.
Bu suçlama, tepkilerden korkmadan 
alenen konuşma ve eyleme 
ayrıcalığına sahip olanlar tarafından 
neredeyse her zaman yapılmaktadır: 
demek ki, bunlar toplumda güç sahibi 
olanlar ve onların gücünü itaatkar 
bir şekilde kabul edenlerdir. Fransız 
Direnişinin kahramanları günün tam 
ortasında Nazi işgal ordusuna karşı 
harekete geçerek kendi cesaret ve 
sorumluluklarını göstermeli ve bu 
yüzden kendilerini yenilgiye mahkum 
etmeli miydiler? Hatta, neredeyse 
herkesin federal olarak izlenmesi 
ve polis tarafından git gide artarak 
terörize edilen bir ulusta, karşıtlığını 
ifade ederken gizliliğini korumak 
istemesii şaşılacak şey midir?

Doğrudan 
Eylem 

insanların 
konuşma 
özgürlüğü 

varken gerekli 
değildir.

Gittikçe artarak dar bakan şirket 
medyası tarafından egemen olunan 
bir toplumda, gündelik dikkati aşan  
bir şeyler gerçekleşmedikçe bir konu 
üzerine kamusal bir diyaloğa ön 
ayak olmak hemen hemen imkansız 
olabilir. Bu koşullarda, doğrudan 
eylem konuşma özgürlüğünü 
bastırmanın değil, büyütmenin 
bir yolu olabilir. Aynı şekilde, bir 
haksızlığa karşı çıkan insanlar 
doğrudan eylemin kaçınılmaz 
olduğunu kabul ettiklerinde, onun 
hakkında konuşmak yeterli değildir: 
birinin bir şeyler yapılmasının 
mümkün olduğunu göstermesi 

gerekir.

Doğrudan 
Eylem sadece 

kolej öğrencileri 
/ imtiyazlı 

zengin çocukları 
/ ümitsiz fakir 

insanlar vs. 
tarafından 

gerçekleştirilir.
Bu suçlama, neredeyse her zaman 
somut gerçeklerle alakası olmadan 
lekeleme amaçlı yapılmaktadır. 
Esasen, doğrudan eylem tüm 
toplumsal sınıflardan insanlar 
tarafından çeşitli biçimlerde uzun 
zamandır tatbik edilmektedir. Buna 
karşı olası tek istisna, herhangi illegal 
veya tartışmalı bir eylem biçimini 
pratiğe dökmesi gerekmeyen zengin 
ve en güçlü sınıfların üyeleridir, 
çünkü, tesadüfmüş gibi, kurulmuş 
siyasi kanallar mükemmel bir şekilde 
kendi çıkarlarlarına uydurulmuştur.

Doğrudan 
Eylem ajan 

provakatörlerin 
işidir.

Bu, genellikle somut bir delil 
olmadan, uzaktan yapılmış başka 
bir spekülasyondur. Doğrudan 
eylemin her zaman polis ajan 
provokatörlerinin işi olduğunu iddia 
etmek gücü etkisiz kılar: bu eğilim, 
polis istihbaratının güçlerini gözünde 
büyüterek ve devletin herşeye kadir 
olduğu ilüzyonunu kuvvetlendirerek 
eylemcilerin bu tarz şeyleri kendi 
başlarına yapabileceği olasılığını 
gözardı eder. Ayrıca, öncelikle 
taktiklerin çeşitliliğinin gerçekliğini 
ve değerini reddeder. İnsanlar doğru 
bulmadıkları her taktiğin bir polis 
provokasyonu olduğu gibi asılsız 
iddiaları ileri sürmeyi kendilerinde 
hak gördüklerinde,  bu uygun 
taktikler hakkında yapıcı diyalog 

olasılığını zorlaştırır.

Doğrudan 
Eylem 

yabancılaştırır
Aksine, geleneksel parti siyasetini 
yabancılaştırıcı bulan bir çok insan 
doğrudan eylemden ilham alır ve 
onun sayesinde motive olur. Farklı 
insanlar farklı yaklaşımları tatmin 
edici bulur; geniş tabanlı bir hareket 
çok kapsamlı seçenekleri içermek 
zorundadır. Bazen araçlarına itiraz 
etseler de doğrudan eylemi pratiğe 
dökenlerin amaçlarını paylaşan 
insanlar enerjilerini gerçekleştirilen 
bir eylemi kötülemekle harcarlar. 
Böyle yaparak, zaferin pençesinden 
yenilgiyi koparırlar: tüm ilgiyi eylem 
tarafından ortaya atılan meselere 
yöneltme fırsatını kullansalar daha 

iyi olurdu.

Doğrudan 
Eylem şiddettir.

Bir mezbahanın makinesini tahrip 
etmenin veya savaşı savunan bir 
partiye ait camları kırmanın şiddet 
olduğunu söylemek mülkiyete insan 
ve hayvan hayatına nazaran öncelik 
vermektir. Tüm ilginin kökensel 
meselelere uzak duran ve sadece 
mülkiyet haklarına yönelen bu itiraz 
yaşayan varlıklara karşı şiddeti 

kurnazca onaylar.

CrimethInc.
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Tam 90 yıldır, küresel kapitalist sisteme entegrasyon ve 
sömürgeleşme açısından Osmanlı İmparatorluğu’nunun 

çöküşü ve emperyalizme teslimiyeti olarak tanımlanan 
durumundan büyük bir kopuşmuş gibi bizlere yutturulan 
yalan bir kült haline getirilmiş ırkçı, militarist bir kişi etrafında 
toplumun geniş kesimlerince benimsenmeye devam ediliyor.

Bugün, cumhuriyetin köleleri heryerde kutlamalar, 
saygı duruşları ve yürüyüşler düzenliyor, “ata”larının 
kendilerine armağan ettiği bu yalandan gurur kaynağına 
minnettarlıklarını gösteriyor. Tüm siyasi partiler cumhuriyetin 
kuruluşuna güzellemeler yapıyor ve daha iyi bir cumhuriyeti 
getireceklerine dair bir birleriyle sidik yarışına giriyorlar. 
Kimileri de kemalizm olarak tanımlanan resmi ideolojinin 
dışında veya ötesinde başka bir cumhuriyetin, 2. veya 3. bir 
cumhuriyetin bu topraklarda süre gelen devlet geleneğinde bir 
ilerleme olacağını vurgulayarak bu yarışa katılıyor.

İktidarıyla muhalefetiyle, hem küresel kapitalizme hem de 
devletler arası rekabete entegrasyonun “cumhuriyet” olmadan 
gerçekleşebileceğinin imkansız olduğuna inandıklarından bu 
ülkenin tek sorgulanamazı cumhuriyettir. Hatta kendilerini 
resmi ideolojinin ve kapitalizmin karşısına koyan sözümona 
“devrimci” akımların da cumhuriyet kavramıyla bir alıp 
veremedikleri yoktur. Çünkü onların da, “cumhuriyetin halkın 
kendi kendisini yönetmesidir” yalanından alacağı paylar vardı.

Monarşi’lerin tiranlıklarına karşı verilen mücadeleler 
genellikle Cumhuriyetle sonuçlanmıştır. Elit ve soylu sınıfların 
monarşinin enkazı üzerinden kendi hegemonyalarını 
kurabilmeleri için tiranlıkların yıkımında mücadelenin asıl 
öznesi olan ezilenleri bir ilüzyona sokmaları gerekiyordu. 
Cumhuriyet ve nihayetinde demokrasi ezilenlerin kendilerini 
yönetici ve soylu takımın bir parçasıymış gibi hissetmeleri ve 
sınıfların görünmez kılınması açısından tarihe damgasına 
vuran kavramlar olmuştur. Öyle ki, bugün cumhuriyete veya 
demokrasiye dil uzattığınızda, monarşi veya şeriat yanlısı bir 
gerici olarak yargılanmanız her zaman olasıdır.

Türkiye’de anarşistler her zaman bu topraklardaki 
devlet geleneğine cepheden mücadele ederek karşı çıkmak 
yerine, felsefi kategorilerle karşı çıktlarından, cumhuriyet ve 
demokrasiye doğrudan eleştiri yapmak yerine soyut bir devlet 
karşıtlığı üzerinde durmuşlardır. Kimisi demokrasiyi yeniden 
sahiplenerek doğrudan demokrasiye vurgu yapmış, kimisi 
ise bu “doğrudan demokrasi”yi seçimlerde zaruri gördükleri 
partilere oy vermek olarak yorumlamıştır. Geriye kalanları da, 
“hiçbir şey yapmamayı”, bahsini bile etmemeyi tercih etmiştir. 
Buna karşın, modern devlete karşı çıkmak adına Osmanlı 
devlet geleneğine sempatiyle yaklaşan ve padişahlara övgüler 
düzen anarşistler de mevcuttur.

Çok nadir görünen tavır ise, birer egemen kavramı olan ve 
kendilerini ancak devletle varedebilen saltanata, cumhuriyete 

KAHROLSUN CUMHURIYET ! 
KAHROLSUN SALTANAT !

KAHROLSUN DEMOKRASI !

ve demokrasiye karşı sesini doğrudan yükseltilmesi 
gerektiğidir. Cumhuriyetin, demokrasinin ve onun karşısındaki 
monarşiye olan özlemin karşına dikilebilecek ve resmi 
ideolojinin iki ucu boklu çıkmazından başka bir yol olmadığı 
yalanını bozan isyan ve anarşi seçeneğini hatırlatmaya 
yönelik bir hareket…

Cumhuriyet halkın kendi kendisini yönetmesi değil, 
halkın kendine elit ve soylu sınıflardan vekiller atayıp kendi 
kendilerini yönettiğine inandırılmalarıdır, ki vekilleri halk değil 
yine egemen sınıfların çıkarları belirler. Bu belirleme, atama 
ve seçim süreci, medya ve bürokrasi tarafından yönetilir. 
Cumhuriyet, üzerine çöreklendiği tüm coğrafyaları tek bir 
merkezden yönetme eğilimlidir. Federatif cumhuriyetler 
ve devletler yine doğaları gereği merkeziyetçidirler. Bu 
anlamda, farklı coğrafya ve kültürlerde, farklı bireysel veya 
grupsal çıkarlarda insanlar, tek bir devletin resmi ideolojisi 
ve kültüründe asimile edilir. Ve bu asimilasyon, yani boyun 
eğdirme süreci doğası gereği baskı, yasak, polis şiddeti, 
hapishane, devlet terörü ve katliam doğrur.

Demokrasi, Antik Yunan polislerinden bu yana kölecilik 
ve sömürü üzerinde temellenmiş egemenler arası bir eşit 
yönetim anlayışıdır. 5-6 yılda bir düzenlenen seçimlerin, 
medya ve çeşitli seçim kampanyası teknikleri yoluyla 
insanların aldatıldığını, bazı gerekliliklerden ötürü lanet 
okudukları partilere nasıl yeniden oy verdiklerini herkes bilir. 
Seçimler aslında askeri darbeler kadar zorba ve dayatmacıdır. 
Seçeneklerin yine egemenler tarafından belirlenmesi bir yana, 
yine demokratik zorbalık sistemin sürekliliğini meşrulaştırır. 
Sistemin kendisini halkın rızası yoluyla ebedileştirir. İnsanların 
gerçekten bu sömürü ve baskı toplumunu sorgulayıp 
seçiplerini ona göre gerçekletirmelerini engeller. Tarihte 
kimi anarşistler demokrasiye “doğrudan” takısı ekleyerek 
sahip çıksalar da, demokratik karar alma biçimlerinin kitle 
toplumlarının varlığında birey ve gruplara herhangi bir 
özgürlük tanımadığı ortadadır. Endüstriyel kitle temelli 
toplumlar doğası gereği merkeziyetçiliğe ve toplum adına 
birey ve grupların feda edilmesine dayanır. Bu paradigmanın 
dışına çıkmayı hedefleyen hareketlerin demokrasi kavramına 
ihtiyacı yoktur. Kapitalizme, endüstriyalizme, topluma, 
kısacası tüm uygarlığı savaş açmış hareketlerin doğrudan 
demokrasi kavramına ihtiyaç duyabileceğine dair bir gerekçe 
yok. Demokrasiye sahip çıkmaktaki tek gerekçe, bu sistemin 
altyapısına olan sempati ve onun daha iyi yönetilebileceği 
inancı olabilir. Aslında anarşistler egemenlerin insanlık tarihine 
baskı, zorbalık ve kanla kazıdığı bu kavramları yeniden 
tanımlamaktansa, cepheden karşı çıkmalıdır. Çünkü bizler 
“en umutsuz köleliğin kendisinin özgür olduğuna inanmak” 
olduğunu düşünenleriz.

Saltanat ve monarşiye dair çok fazla söz söylemeye 
gerek yok, bugünün Cumhuriyet taraftarları çoğunlukla 
Osmanlı Devleti’nin yapıp ettikleriyle halen gurur duyar. 

T.C.’nin dünya devleti olamamasının verdiği hoşnutsuzluktan 
ancak Osmanlı’nın kanlı devlet geleneğine sahip çıkmakla 
kurtulabiliüneceği düşünülür. Zaten, Osmanlı devletinden 
Cumhuriyet’e geçişte Batıya tam entegrasyon amaçlı 
gerçekleştirilen bazı göstermelik ve abartı değişiklikler dışında 
büyük kopuşlar yaşanmamıştır. Aynı egemen sınıflar kendi 
dümenini döndürmeye halen devam ediyor. Osmanlı da, 
okullarda anlatıldığı gibi, merhametli ve adil bir devlet değil, 
aksine dünyaya ve egemenlik kurduğu topraklardaki halklara 
kan kusturmuş devletlerden birisidir. Kardeşlerini, çocuklarını, 
bebeklerini gözünü kırpmadan katleden, kendilerini dünyanın 
tek hakimi, halkı kendi kulları olarak gören ve kullarını istedi 
gibi işkencelerden geçirip katletmeyi kendine hak gören 
padişahlardan oluşan bir devlet geleneği, bugüne kadar bu 
topraklarda yaşayan insanların saygıyla andığı bir tarih olarak 
beyinlerine kazınmıştır. Yabancı düşmanlığının, ırkçılığın, 
devlete biatın, vicdansızlığın tarihi efsanelere ve yalanlara 
dayalıdır. Modern devletin temelleri de bu geleneğe dayanır.

Bizler saltanatın modern devletin karşısında daha erdemli 
bir alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Modern devletin de 
saltana göre halka daha fazla özgürlük verdiğine inanmıyoruz. 
Osmanlı tarihinde de, Cumhuriyet tarihinde de muhalifler ve 
devrimciler aynı şiddette kırıma uğramışlardır. Demokrasi, her 
geçen gün daha fazla kurban vermeye devam ediyor.

Cumhuriyet; Ağrı’dan, Zilan’a, Dersim’e, Çorum’a, Maraş’a, 
Roboski’ye, 6-7 Eylül olaylarından, köy yakmalara, faili 
meçhullere, darbelerden muhalif kırımlarına, operasyonlara, 
işkenceye, hapsedilmelere, katliamlara, yasaklardan siyasi 
baskılara, insani ve sosyal hakların ihlal edilmesinden, 
kadınlara, çocuklara, eşcinsellere, başka kültürlere ve “normal 
olmayan” her bir bireye karşı uygulanan yönelik ayrımcılık, 
baskı ve zulüme kadar saymakla bitmeyecek kadar çok 
zalimliğin sorumlusudur.

Ve bu cumhuriyet varolduğu sürece, onun düşmanı 
olmaya, onu ve onun putlarını yerlebir etmek adına her 
cepheden mücadele etmeye devam edeceğiz. İnsanların 
kendi yaşamlarını eşitlikçi, barışçıl ve özgürlükçü yollarla idare 
edecekleri, başka kültürlerden, gruplardan ve coğrafyalardan 
insanlara, hatta tüm canlılara ve doğaya hakim olmayı 
hedeflemeyen, devletin, kapitalizmin, endüstriyelizmin, uygar 
ve modern kitle toplumlarının parçalanarak toplulukların ortaya 
çıkacağı bir gezegen arzusuyla, uygar toplumu kökünden 
söküp atabilmek için cumhuriyetleri ve demokrasileri andıran 
örgütlenmelerden ziyade biçimsiz ve kontrol edilemez isyan 
pratik ve imkanlarına yöneleceğiz.

Tüm insanlığın ve tüm canlıların
topyekün kurtuluşu için,

Ne Cumhuriyet! Ne Saltanat!
Ne Demokrasi! Yaşasın Anarşi!
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Trans bireyler, isyancı feminizmin çağdaş söylemlerinin 
çoğuna yabancı kalırlar ve bu söylemlerin çoğundan 

dışlanmışlardır. Cinsel saldırının “erkek bedenli” failleri ve 
“toplumsallaşmış erkek ve kadın” hakkında yazılan makaleler, 
trans bireylerin tarihsel olarak toplumsal cinsiyet sistemlerinin 
işleyişi ve bir sistem olarak kapitalizmin gelişmesiyle olan 
bağlarını analiz etme konusunda oldukça yetersiz kalırlar. Bu 
bağlamda, trans bedenlerin kapitalizmin mirasıyla, yaşayan 
komünizmin imkânlarıyla ve yayılan anarşiyle ilişkilendiği 
yönleri farklı bir analizle ele alan isyancı trans-feminizm 
kavramına söylemsel olarak müdahil olacağız. Bu, açıkça 
söylemek gerekirse, bir dahil edilme talebi olmadığı gibi, 
kimlik politikalarına eklemlenmeye dair bir ifade de değildir. 
Aksine, bizimle aynı arzuları paylaşanlarla komünleşmeye ve 
başkaldırıya neden yatırım yapabileceğimiz ve belki de bu tür 
süreçlerde kendi konumsallıklarımızın nasıl kullanabileceği 
üzerine bir dizi başlangıç fikrinin telaffuzudur. Ancak, yıkımın 
olasılıklarını hayal etmek için, öncelikle kapitalizmin tarihsel 
ilişkilerinin trans öznenin formule edilmesine nasıl yansıdığını 
fark etmek zorundayız.

Kapitalizm ve trans özne arasındaki ilişki tartışmalıdır. Leslie 
Feinberg gibi birçok teorisyen, tarihin her aşamasındaki, 
dünyanın her yerindeki trans bireylerin genelgeçer ve tarih dışı 
anlatılarını bir araya getirmeye çalışmıştır. Böyle bir görevin, 
toplumsal cinsiyet değişkenlerinin kendine özgü her bir 
örneğini doğuran hassas ekonomik ve toplumsal koşulları göz 
önünde bulundurmakta eninde sonunda başarısız olacağını 
biliyoruz. Toplumsal cinsiyet uyumsuzluğu, tarih boyunca 
aynı koşullardan dolayı ortaya çıkan sabit veya kolayca 
anlaşılan, tutarlı bir olgu değildir. Aksine, bağlamsal olarak 
anlam çeşitliliğine sahip olabilir. Kapitalizmin, farklı toplumsal 
cinsiyet sistemlerinin var olduğu sömürge durumlarında, 
üretken işgücü sağlamanın bir aracı olarak ikili cinsiyet 
sistemini nasıl kurumsallaştırdığını analiz etmek kesinlikle 
faydalıdır; fakat bu makalenin amaçlarına uygun olması 
açısından, biz transeksüelliğin ilk anlatılarının ortaya çıktığı 
20. yüzyıl ABD’sindeki transeksüel kavramıyla başlayacağız. 

ISYANCI BIR 
TRANSFEMINIZME DOĞRU

Bu anlatılar, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ilk biçimlerini 
belirleyen deneysel tıbbi süreçler boyunca kapitalist 
teşebbüslerin yükselmesiyle yakından alakalıdır. ABD’de 
transeksüellik, 1950’lerde Christine Jorgensen’in cinsiyet 
değiştirme ameliyatı olmasıyla birlikte toplumun dikkatini 
çekti. Jorgensen’in hikâyesinde de var olan- tıpkı ondan yirmi 
yıl önceki bazı hikâyelerde de olduğu gibi-, öznenin “yanlış 
beden” içerisinde olması ve ameliyatın muazzam beden 
hoşnutsuzluğunu ortadan kaldırarak özneyi artık bütün ve 
gerçek bir kadın gibi hissettirmesi, transeksüel kimlik anlatısı 
için bir model haline geldi. “Trans”ın somut bir özne olarak 
konumunu tanımlamak için  kullanılan cinsiyet hoşnutsuzluğu 
deneyimleri şekillemesiyle bu anlatıda karşılaşırız.

Aynı zamanda, sermayenin trans bireylere uygun gördükleri 
şekilde bedenlerini değiştirme fırsatı tanıması dolayısıyla, 
trans bedenin biyomedikal ve psikolojik cihazlarla 
disipline edilmesinin araçları hızla çoğaldı. Bu yönde 
en çok dikkat çeken uygulamalardan biri, tıbbi cinsiyet 
değişimi teknolojilerine erişim yolunda zorunlu bir ilk adım 
olarak kadınsılık ve hassaslık kıstaslarını dayatan Bakım 
Standartları’ydı. Diğeri ise, trans kadınları tam anlamıyla 
terbiyeli, nazik ve “doğal kadınların” tüm kadınsı cilvelerine 
sahip olan “münasip hanımefendiler” olarak yeniden topluma 
kazandırmaya çalışan, birçok GID (Cinsel Kimlik Bozukluğu) 
kliniğine eşlik eden “cazibe okulları”ydı. Trans öznelerin 
arzuları sayısız lazer epilasyon seansları, cinsiyet değiştirme 
operasyonları ya da hormon terapisi gibi kapitalizm için kârlı 
olabilecek uygulamalar tarafından kolaylıkla biçimlendirilebilir; 
yani trans öznellik, kapitalizmin ve ona yol veren disiplin 
tekniklerinin koşullarına bağlı hale geldi. Bununla birlikte, 
bu cümleleri “radikallerin” ve “feministlerin” trans kadını 
sahte kadınsılığın ve gösterişin kapitalizm tarafından icat 
edilmiş davetsiz misafirleri olarak resmetmek için kullandığını 
gördükçe, biz de cümlelerimizi dikkatle seçiyoruz. Yine de, 
trans öznenin ve trans bedenin inşa edilmişliğinin kapitalizm 
ve tahakkümün tarihiyle olan bağlantısı, bir kimlik ve bir beden 
olarak kadının inşa edilmişliği veya ırksallaştırılmış kimliklerin 
ve bedenlerin inşa edilmişliği ile olan bağlantısından daha 
fazla değildir.

Bizler trans kimliğin belirli bir beden değişikliği biçimi ya da 
tıbbi teknoloji erişimine bağlı olduğunu ima etmek istemiyoruz; 
ancak ister bir rahatsızlık hissini paylaşma temelinde politik 
bir “trans topluluğunun” oluşmasındaki koşulları genişletmesi 
bakımından, isterse de postmodernizmin zevki haline gelmiş 
olan, politikleştirilmiş bir özne olarak genderqueer’in ortaya 
çıkması açısından,  trans deneyiminin bu erken anlatıları 
ve bu trans kimlikleri şekillendiren disiplinel yöntemler trans 
kimliğin gelişim süreçlerine temel oluştururlar. Transfeminizm, 
bu nedenle, trans “konuşan özne”nin telaffuzuna ithaf edilmiş 
bir teori olarak ortaya çıkar. Yine de, kapitalizmin sermaye 
için paraya dönüşebilecek olan sonsuz sayıdaki cinsiyetçi 
öznelliği bünyesine katacak sürekli genişleyen bolca yeri 
mevcuttur. Böylelikle, trans teori, feminist teoriyle benzer 
sınırlarla karşı karşıya kalır; ki bu sınırlar sermayenin 
kadınlaştırılmış formunu üretmiştir ve biçimsel olarak daha 
az acımasız değildir. O halde görev; kimliklerinin aslında 

trans, kadın, insan olması gereken trans bedenleri, piyasaya 
değer yaratma sürecine dahil olmama durumuna getirmeye 
dayalı olan isyankar bir teorinin yaratımıdır. Trans bireyler 
olarak, cinsiyetimizin anlaşılması için bedenlerimizi kullanmak 
ve bizi “daha doğal görünümlü” bedenler olarak satmak gibi 
çabalarla bizi anlaşılır kılmaya çabalayan bir bedenselliğe 
zorla itildiğimizi hissediyoruz. Bizler başkalarıyla etkileşime 
girdiğimizde ve etkileşimi pas geçmediğimizde, bedenlerimizin 
seçtiğimiz kimliklerden daha ağır bastığını hissediyoruz. 
Trans kadınlar olarak, trans öznelliğin mirasını kapitalizm 
içerisinde deneyimlerken ayrıca varoluşumuzu ezen başka 
bir durum olarak, kapitalizm içerisindeki kadın bedenselliğinin 
ağırlığını da hissediyoruz. Tecavüze uğradığımız, saldırıya 
maruz kaldığımız, aşağılandığımız ve ateşli bir travesti 
seks oyuncağı muamelesi gördüğümüz her an, cinsiyetçi 
işbölümündeki üstü kapalı şiddeti deneyimliyoruz. Oysa biz 
hayati grevin (human strike)* trans kadınlar için mümkün 
olmasının imkânlarını bu deneyim içerisinde görebiliriz. 

Trans kadınlar, bedenselliği özgün bir şekilde deneyimliyor. 
Sermaye, kadın bedenini emek gücünü yeniden üretecek 
proleter bir makine olarak kullanmayı sürdürmeyi umut 
ederken, trans kadın bedenleri daha fazla işçi üretemiyor 
ve sürekli zaten doğallıktan çıkmış olarak görülüyor. Hayati 
grev ihtimalini, muhtemelen, üremedeki bu işletilemezliğe 
paha biçilirken ve bunu üretken emeğin tüm biçimlerine 
kasten yayılırken görüyoruz. Bunu yaymanın yöntemlerini 
zamanla göreceğiz, ancak kapitalizmin işleyişi için elzem 
olan heteronormativitenin kapitalizm tarafından üretilmiş 
olan ana kalıplarına ve doğaya yapılan bu aşağılamada, 
bizler trans kadınların hayati grevi ve üretici olmayan, 
bütünüyle negatif kuir bir gücün maddileştirilmesi arasındaki 
yakınlığı görüyoruz. Trans kadının da geleceği yokmuş gibi 
görünüyor ve böylelikle, bu negatif gücün inşası aracılığıyla, 
her şeyin yok edilmesinde ve süreç içerisinde kendisini 
de ortadan kaldırmasında bir payı olabilir. Her halükarda, 
toplumu işletilemez kılacak, bu dünyanın toplumsal yeniden 
üretimini sonlandıracak olan cevaplara sahip değiliz. Yine 
de, trans kadınlar olarak biliyoruz ki, sermayeye karşı olan 
her grev cinsiyetçi baskı mekanizmalarına karşı bir grevdir 
ve yaşamlarımızdaki cinsiyetçi şiddete karşı olan her grev 
sermayenin entrikalarına karşı bir grevdir.

Cinsiyetçiliğe karşı grev, hayati grev*dir,
bazı aldatıcı transeksüeller. Anonim

Anarchist Library

* Bu makalede, İngilizce’den “hayati grev” 
olarak çevirdiğimiz “human strike” terimi, henüz 
Türkçe’de kullanılmayan bir terimdir. Duygusal 

grev diye de adlandırılan bu grev, belirli bir 
hedefle sınırlanmamış, tehlikede olan öznelliklerin 

dönüşümlerine yönelik, yaşamın her alanına yayılan 
bir grevdir. Bu dönüşüm, grevin hem nedeni ve hem 

de sonucudur.

13

Toplumsal cinsiyet üzerine bir not

Bu makale, “trans kadın” olarak adlandırdığım, 
doğuştan atanan cinsiyeti kadın olmayıp 

bedenini kadın olarak deneyimleyen, toplumsal 
cinsiyetini kadın olarak algılanabilecek bir 

şekilde yaşayan ve/veya kendini kadın olarak 
/ trans-kadın-spektrumunda / transfeminist 
olarak tanımlayan insanların söylemsel ve 

bedensel tarihleriyle ilgilidir. Toplumsal cinsiyet 
deneyimimdeki karmaşık durumları giderdiği 

için bu terimi bir nebze tereddütle, gönülsüzce 
kullanıyorum; fakat niyetim kadın dışında bir 

toplumsal cinsiyet kategorisine zorla sokulduğu 
halde o kategorinin mirasının önemli bir kısmını 

devralanlara etraflıca değinmektir.



HATIRLAMAK , INTIKAM,  BAŞKALDIRI

Her yıl, trans insanların 
katledilmesiyle karşı karşıya 

olan bizlerden UNUTMAMAMIZ 
isteniyor. Bizlerden mum 
yakmamız ve politikacıların boş 
boğazlı bayağılıklarını dinlememiz 
isteniyor. Bizlerden yas tutmamız 
isteniyor. Ama tüm gözyaşlarımız 
acımızı anlamlı kılıyor, tüm 
belleğimiz toplumsal cinsiyet 
altındaki yaşamlarımızın acımasız 
gerçekliğini aksatmıyor.

Hadi hatırlayalım: bu trans* 
insanların bedenlerini cesete 
çeviren bir dünyadır. Trans* 
insanları taciz eden ve onları 
tutuklayan polistir. Toplumsal 
cinsiyet isyancılarının ve diğer 
istenmeyenlerin toptan ortadan 
kaldırılmasını ve hapsedilmesini 
gerçekleştiren hukuki sistem ve 
hapishanelerdir. Trans* kadınları 
günah keçisi yapan ve polise 
soylulaştırmanın ve kapitalist 
düzenin sürdürülmesinin hizmetinde 
işkence yetkisi veren burjuva 
mahalle dernekleridir. Gündelik, 
kişiler arası şiddeti gerçekleştiren 
transfobikler ve gayleri dövenlerdir. 
Trans* insanlarını dışlayan 
ve sömüren sınıf toplumunun 
gündelik mekanizmasıdır. Trans* 
insanlar için hayatta kalmayı 
günden güne bir savaşa çeviren 
devletin iktidarıdır ve onun 
düzenleyici ve disipline edici 
uygulamalarıdır. Ayıplamalarıyla 
ve yaşamı yok eden ahlakıyla 

VENEZUELA’DA NELER OLUYOR?
Şubat 2014’te, ülkenin iç kısımlarında bulunan Táchira 

Deneysel Üniversitesi (Universidad Nacional Experimental 
del Tachira) öğrencileri, kentte güvenliğin olmaması nedeniyle 
bir kadın öğrencinin cinsel saldırıya maruz kalmasını protesto 
etmişti. Protestoya hemen müdahale edildi ve bir kaç öğrenci 
gözaltına alındı.

Sonraki gün, ülke çapındaki diğer üniversiteler, 
hem gözaltına alınanların, aynı zamanda baskı altında 
tutulanların serbest bırakılması talebiyle kendi protestolarını 
gerçekleştirdiler.

Öfke dalgası, Başbakan Nicolas Maduro adına bir 
ekonomik planın zorla yürürlüğe sokulmak istenmesi 
ekonomik kriz, temel ihtiyaçların sağlanamaması ve temel 
kamu hizmetlerinde krizle birlikte daha da kabardı.

İki muhalif politikacı olan Leopoldo Lopez ve Maria Corina 
Machado, “Çıkış Yolu”  sloganı altında yeni protestolar 
örgütleyerek bu hoşnutsuzluk dalgasından çıkar sağlamaya 
ve başbakan Maduro’nun istifası için baskı kurmaya 
çalışmaktalar. Mesajları muhalif politikacıların içindeki 
çatlaklara ve bölünmelere ve protestoları kamusal olarak 
reddeden Henrique Capriles’le yer değiştirme arzusuna 
yansıdı. Demokratik Birlik Masası (Mesa de la Unidad 
Democratica) koalisyonu da onları desteklemedi.

Hükümet protestoları bastırdığında, protestoların ülke 
çapına yayılmasına neden oldu. 12 Şubat 2014’te 18 şehirde 
protestocular tutuklanan herkesin serbest bırakılması ve 
hükümeti protesto etmek için gösteriler düzenlediler. Bilhassa 
kıtlıkla ve düzenli kamu hizmetlerinden yoksun bırakılarak 
cezalandırılan iç kısımlardaki bazı şehirlerde, protetolar çok 
kalabalıktı. Caracas’da, protestolar sırasında üç kişi katledildi. 
Hükümet protestocuları suçluyor, ancak hükümetten en fazla 
reklam bütçesi alan ülkenin en büyük ve yaygın gazetesi olan 
Ultimas Noticias’ın (Son Haberler)  yayınladığı fotoğraflarla 
katillerin polis memurları olduğu açığa çıktı. Buna yanıt 
olarak, Nicolas Maduro Ulusal Tv ve radyo yayınında polis 
müdahalesinin “ araya sağcıların sızmasıyla gerçekleştiğini “ 
ifade etti.

Protestoculara yönelik baskı sadece polis ve askeri 
müdahalelerden oluşmuyor, ayrıca milis grupların protestoları 
dağıtmak için gerçekleşen müdahalelere katılımını da 
kapsıyor. Caracas’ın batı yakasında bir insan hakları 
STK’sı olan PROVEA üyesi bir kişi bunlardan biri tarafından 
kaçırılarak dövüldü ve ölümle tehdit edildi. Başbakan Maduro, 
“kolektifler” (colectivos) adını verdiği bu grupları kamusal 
olarak cesaretlendiriyor.

Venezuela hükümeti aslında tüm TV kanallarının 
kontrolünü elinde tutuyor ve protestolar hakkında haber 
yapan radyo istasyonlarını ve gazeteleri çeşitli yaptırımlarla 
tehdit ediyor. Bu nedenle, enformasyon yayımı konusundaki 
ayrıcalıklı yer sosyal medya ağlarıdır, özellikle de twitter. 
Teknolojik aletlerin kişisel olarak kullanımı baskı güçlerinin 
aşırı saldırganlıklarının video ve fotoğraflarının kaydının 
tutulmasını sağlar.

İnsan hakları örgütleri ülke çapındaki tutuklamaların 
haberini yapıyor (bir çoğu yayınlandı), sayı 400’e ulaştı 
ve cinsel taciz, sert müdahale, insanlık dışı ve küçültücü 
muameleyi içeren çeşitli işkence vakaları yaşandığı bildirildi. 
Daha önce yazıldığı gibi 5 kişi protestolar kapsamında 
katledildi.

Nicolas Maduro, konuşmasında ona karşı olan 
protestocuları daha radikal ve şiddet yanlısı oldukları 
varsayımıyla suçlamaktadır. Herhangi soruşturma olmaksızın, 
otomatik olarak protestolarda ölen herkesin olası tüm sıfatlarla 
suçladığı aynı protestocular tarafından öldürüldüklerini ifade 
etti.

Bununla birlikte, bu saldırganlığın chavist hareketinin 
tümü tarafından paylaşılmadığı anlaşılıyor, çünkü bir çoğu 
herhangi bir destek belirtisi göstermeksizin sonraki aşamada 
ne olacağını bekliyor. Maduro sadece kamu çalışanlarını 
toplayarak onları sokaklara dökmeyi başardı. Yaşanan duruma 
karşın ve karşılaştığı çıkış yolu olmayan ekonomik durumdan 
dolayı, Nicolas Maduro vergi birim fiyatlarının arttırılması gibi 
bazı ekonomik düzenlemeler yapmaya devam ediyor.

Devlet aygıtı, Nisan 2012’de Venezula’da gerçekleşmiş 
olan bir “darbeyle” karşı karşıya olduğunu tekrar tekrar 
vurgulamaktadır. Bu darbenin versiyonu protestolardaki ihlal 
ve ölüm vakaları hakkında kaygılarını bile ifade etmemiş olan 
uluslararası solu etkisizleştirmeyi başarmıştır.

Protestolar sosyal medya ağları aracılığıyla ülke çapında 
bir çok yerde gerçekleşti ancak merkezde yok. Protestocuların 
kendi içinde, desteğini ve reddini aynı zamandan farklı 
biçimlerde ifade eden muhalif siyasi partiler hakkında çeşitli 
fikirler söz konusu.

Caracas olayında başrollerde özellikle orta sınıftan 
kesimler ve üniversite öğrencileri vardı. Diğer taraftan, 
diğer şehirlerden, farklı halk kesimleri protestolara 
katıldılar. Caracas’ta taleplerin çoğunluğu siyasidir. Bunlar 
tutuklananların serbest bırakılması, başbakanın istifası gibi 
taleplerdir. Diğer şehirlerdeki talepler de, enflasyon, yoksulluk 

ve kamu hizmetlerinden mahrum bırakılma gibi meseleleri 
kapsamaktadır. Bazı protestola çatışmaya dönüşse de ve bazı 
protestocular polise ve milis gruplarına ateşli silah kullansa 
da, protestoların çoğu, özellikle de Caracas’n dışında, 
barışçıldı.

Devrimci Bağımsız Venezuela Solunun (anarşistler, Troçki, 
Marx, Lenin ve Guevara’yı takip eden kesimler) bu durumda 
herhangi bir etki alanı yoktur ve sadece izleyici durumdadır. 
Bazılarımız devlet baskısının karşısında aktif olarak duruyor 
ve insan hakları ihlallerinin kurbanlarına yardımcı oluyoruz.

Venezuela tarihsel olarak petrolle işletilen bir ülkedir, 
nüfusu çok düşük seviyelerde politik kültüre sahip, bu da 
muhalif protestocuların hükümete desteğin temelleri olarak 
neden aynı problemlere sahip olduklarını açıklıyor. Ancak 
uluslararası sol karşılığını vermeye devam ederken, ve 
“darbenin” şu anki hükümet versiyonuna yönelik herhangi bir 
eleştiri getirmeden ona destek verirken, binlerce protestocuyu 
anti-kapitalistlere, devrimcilere ve onları etkileyebilecek olan 
gerçek sosyal değişime herhangi bir referans vermeden 
muhalif siyasi partilerin en muhafazakarlarının merhametine 
terk etmektedir.

Bu anlamda, muhafazakar muhalif liderin tutuklanması, 
o figürün şu an süren dinamik bir hareketin merkezine 
verleştirmektedir. Bu da, muhalif siyasi partileri ve Nicolas 
Maduro’nun hükümetinin problemlerini gölgede bıraktı. Kısa 
vadede neler olacak? Bence kimse tam olarak ne olacağını 
bilmiyor, özellikle de protestocuların kendisi. Olaylar dakika 
dakika gelişiyor.

Rafael Uzcategui
(El Libertario gazetesi) 

21 Şubat 2014

dindir. Siyahi trans* insanların ve 
trans*feminen insanların bedenler 
üzerinde tahakküm kuran beyaz 
üstünlükçülük ve patriarkidir. Tüm 
trans* ölümlerinden sorumlu olan 
uygarlığın ta kendisidir.

Hadi hatırlayalım: aynı 
samimiyetsiz politikacılar, aynı 
zengin pislikler, aynı polisler, 
devlet gücünü arttırmak için trans* 
ölümlerini hareketlendirmektedir. 
Politikacılar ve polis bütçelerini 
arttırmak ve yasal parametrelerini 
genişletmek için daha fazla nefret 
suçu kanunu düşüncesine karşı 
salyalarını akıtmaktadırlar. Evlilik 
gibi asimilasyoncu amaçların 
lehinde yılın 364 günü trans* 
ölümlerini sürekli bir kenara koyan 
bBurjuva gay ve lezbiyenleri, 
kendi politikacılarını “ölülere 
saygı duymaları için” ileri sürerler. 
Sermaye toplumsal cinsiyet 
isyancılarını meta toplumunun 
tiyatrosuna itmek için en saygın 
transları* dahil edecekleri yolları 
bulmak için harekete geçmiş 
durumdadır. Toplumun sorunsuz 
işlemesinden menfaati olanlar 
trans* ölümlerinden bahsettiğinde, 
ağızları cesetle doluyor.

Hadi hatırlayalım: nerede 
egemenlikleri varsa, orada isyan 
vardır. Daha fazla nefret suçu 
kanunu istemiyoruz. Patriarkal 
heteroseksüel toplum içerisinde 
asimile olmak istemiyoruz. Trans* 

patronlar, CEO’lar, senatörler ve 
polisler istemiyoruz. Transları 
içine alan bir kapitalizm ve ordu, 
trans dostu bir devlet istemiyoruz. 
Polisin yaşamlarımızdan çıkmasını 
istiyoruz. Tüm hapishanelerin, tüm 
mahkemelerin, tüm devletlerin 
ve tüm kanunların yok edilmesini 
istiyoruz. Evliliğin, kilisenin, ailenin 
ve patriarki ve mülkiyet ilişkilerini 
sürdüren diğer tüm kurumların 
sonunu getirmek istiyoruz. 
Toplumsal cinsiyet şiddetinin 
yıkımının uygarlığın toptan yıkımı 
olmadan gerçekleşmeyeceğini 
biliyoruz. Bundan daha aşağısı bizi 
tatmin etmeyecek.

Bu ağlamaları dindirme, 
belliğin gücünü inkar etme, acımızı 
kalplerimize gömme çağrısı değildir. 
Böyle yapmak taş yürekli bir 
militanlığı ve maskülen bir kasıntılık 
halinin aynısını yapmaktır. ağlamak 
istiyoruz, ancak göz yaşları tek 
başına toplumsal cinsiyetin sonunu 
getirmeyeceğini biliyoruz.

Bugün geçmişi hatırlayalım ve 
gelecek için plan yapalım. Hayatta 
kalmanın ve isyandan ayrılamaz 
olduğunu anlayalım. Acımızı 
topluma bulaştırmaktan bizi uzak 
tutan ve dolayısıyle bizi mücadele 
ettiğimiz kolektif organlardan ayıran 
bireyciliğin mantığını reddedelim. 
Birlikteyken tehlikeli olduğumuzda 
gerçekleşen ihtimaller dahilinde 
intikam gücünden teselli alalım.
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TRANSLARIN TUTUKLANMASI MİSİLLEMESİZ OLMAZ.

TRANSLARIN KATLEDİLMESİ İNTİKAMSIZ KALMAZ.

Parmaklıkların arkasındakilerle, özgür olup da savaşanlarla 
ve yaşamların çalınanlarla dayanışma. İtaatin mantığına karşı, 

toplumsal cinsiyetin yıkımına doğru. Hatıramız isyandır.

Zine Library



Dimakou kardeşler Atina’nın Aghios 
Dimitrios semtindeki (Panagouli 
meydanının yanında) Dekaneos 
Nikolaou caddesinde bir camcı 
dükkanı işletiyorlar. Ayrıca faşist 
çetenin birer üyesi olarak Altın Şa-
fak kabadayılığını da dükkanlarında 
sergiliyorlar. Sokağın köşesinde ise, 
Zara likör dükkanında alkol satıyor. 
Ancak bir grup alçak Nazinin bir 
üyesi olarak Altın Şafak’a bağlılığını 
da göstermekten geri kalmıyor. Ra-
hat ve anonim rolü yaptıkları günler 
bitti. Faşistlerin isimleri ve adresleri 
belli ve onları saklandıkları inlerin-
den çıkaracağız. 12 Şubat Çarşam-
ba gecesi Dimakou kardeşlere ait 
bir Mercedes’i ve bir şirket kamyo-
nunu ateşe verdik. Tabi Zara’nın da 
kamyonunu ateşe verdik.

Ankara Tuzluçayır’da yapılan ca-
mi-cemevi projesine karşı Antak-
ya’daki eylemlerde polis saldırısıyla 
hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın 
doğum günü Tuzluçayır’da kutlandı. 
Polis TOMA’yla karşılık verdi. Çatış-
ma çıktı, barikatlar kuruldu. Barikat-
ların ardından “isyan, yıkım anarşi” 
sloganları yükseliyordu.

8 Şubat’ın erken saatlerinde, Fru-
itvale’deki OPD ofisinin cam kapısı 
kırıldı. Otoritenin kırılmış bir sembo-
lünü görmenin keyfiyle, yağmurun 
da yardımıyla karanlığın içinde 
kayboldu. Amacımız eylem ne kadar 
küçük olsa da hem mümkün ve 
arzuedilebilir olduğunu göstermekti. 
Eylemimizi geçtiğimiz yıl bir polisin 
arkasında genç bir adam olan Chuy 
Huerta’yı katleden katillere karşı öf-
keyi sürekli olarak sokaklara taşımış 
olan Kuzey Carolina, Durham’daki 
asilere adıyoruz. Elde silahlarımızla, 
Chuy için saldırıyoruz.
Saldırmak kolaydır!

8 Şubat’ın erken saatlerinde, Fru-
itvale’deki OPD ofisinin cam kapısı 
kırıldı. Otoritenin kırılmış bir sembo-
lünü görmenin keyfiyle, yağmurun 
da yardımıyla karanlığın içinde 
kayboldu. Amacımız eylem ne kadar 
küçük olsa da hem mümkün ve 
arzuedilebilir olduğunu göstermekti. 
Eylemimizi geçtiğimiz yıl bir polisin 
arkasında genç bir adam olan Chuy 
Huerta’yı katleden katillere karşı öf-
keyi sürekli olarak sokaklara taşımış 
olan Kuzey Carolina, Durham’daki 
asilere adıyoruz. Elde silahlarımızla, 
Chuy için saldırıyoruz.
Saldırmak kolaydır!

8 Şubat’ın erken saatlerinde, Fru-
itvale’deki OPD ofisinin cam kapısı 
kırıldı. Otoritenin kırılmış bir sembo-
lünü görmenin keyfiyle, yağmurun 
da yardımıyla karanlığın içinde 
kayboldu. Amacımız eylem ne kadar 
küçük olsa da hem mümkün ve 
arzuedilebilir olduğunu göstermekti. 
Eylemimizi geçtiğimiz yıl bir polisin 
arkasında genç bir adam olan Chuy 
Huerta’yı katleden katillere karşı öf-
keyi sürekli olarak sokaklara taşımış 
olan Kuzey Carolina, Durham’daki 
asilere adıyoruz. Elde silahlarımızla, 
Chuy için saldırıyoruz.
Saldırmak kolaydır!

Banka soyma filmlerini izlemekten 
keyif alıyor musunuz? Aksiyon 
filmlerindeki patlamalarla, yükselen 
alevlerle aranız nasıl? Bilgisayar 
oyunlarındaki savaş atmosferinden, 
çatışma anlarından heyecanlanıyor 
musunuz?

Sanalını bırakıp gerçeğini dene-
meye ne dersiniz? Camları indirin! 
Kameraları sökün! Billboardlara 
saldırın! ATM’leri hırpalayın! Banka-
ları yağmalayın! Süpermarketlerden 
kamulaştırın! Barikatları taşıyın ve 
yakın! Kalkanla polise doğru ilerle-
yin! Polise taş atın, havai fişek atın! 
Bağırın, içinizi rakı sofrasında değil 
eylemde dökün!
Uygar olmaktan, eğitimli olmaktan, 
vatandaş olmaktan sıkılmadınız mı? 
Dış görünümünüzü, iç dünyanızı, 
algılarınızı değiştirseniz dahi bu 
sıkılma halinden kurtulamıyor musu-
nuz? İşte size kesin çözüm:

Dış görünümünüzü değiştirmeyin, 
bankanızın dış görümünü değiştirin. 

Hidroelektrik Santrali (HES) karşıtı 
eylem yapan bir grup, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da 
katıldığı Barajlar ve HES Fuarı’na 
zorla girmek istedi. Fuar merkezinin 
camlarını kıran gruba polis biber 
gazı sıkarak müdahale etti. Yeşilköy 
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzen-
lenen Barajlar ve HES Fuarı’nı 
protesto etmek için yaklaşık 100 
kişi saat 11.00 sıralarında Dünya 
Ticaret Merkezi Metro İstasyonu 
önünde toplandı. “Şirketlerin yalanı-
na, doğanın talanına Baraj ve HES 
fuarına hayır” yazılı pankart açan 
eylemciler, “Baraj yapma boşuna yı-
kacağız başına”, “Dereler özgürdür 
özgür akacak” sloganları atarak fuar 
merkezinin önüne yürüdü. Burada 
basın açıklaması yapan ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
fuarı gezdiği sırada “Katillerin yuva-
sı işte burası” şeklinde slogan atan 
eylemciler dağılırken, önlem alan 
özel güvenlikçilerin üzerine boyalı 
su attı.

Polis karakolları, emniyet müdür-
lükleri, AKP seçim büroları, AKP’nin 
belediyeleri, AKP destekçisi süper-
marketler ve AVM’ler, AKP’nin med-
yası, hükümete destek veren inşaat 
şirketleri ve onların rezidansları.

Bunlardan hangisi Berkin’in ölü-
münden en çok sorumlu? Polisin 
parası AVM’lerden, rezidanslardan 
gelmiyor mu? Berkin’in katillerini 
savunanlar bu medya değil mi? 
AKP, öldürdüğü insanları savunmu-
yor mu? Katil AKP hala rahat rahat 
seçim çalışması yapmıyor mu?

Son seçim bürosu yanana, son 
medya taşlanana, son süpermarket 
kamulaştırılana, son karakol alınana 
dek! Berkin yaşıyor!

www.is.gd/uXD9yX

Cumartesi Seattle’daki Islah Müdür-
lüğü Ofisine boya bombaları atıldı 
ve duvara “Tüm Hapishaneleri Yok 
Et (A) FTP (A)” yazılaması yapıldı. 
Ofis içerisinde yaşadığımız hapis-
hane toplumunun bir mekanıdır. 
Seattle’daki büyük jüri geçtiğimiz 
sene mücadele ettiğimiz hapishane 
toplumunun vücut bulmuş bir hali 
olmuştu. Bu eylemin amacı baskıya 
karşı mücadele edenlerle daya-
nışmak için küçük bir göstergeydi. 
Kahrolsun DA, FBI ve büyük jüri.

GADI (uluslararası doğrudan 
eylem grubu) Pau kentinde (64000, 
Fransa/ 8 Şubat 2014′ün erken 
saatlerinde) FN [Nasyonel Cephe] 
faşistleri ile bağlantılı bir üs olarak 
hizmet eden Bilimadamı, Mesih 
Kilisesine bir kundakçı saldırı 
düzenledi. 90′ların başından 
bugüne kadar, yaklaşık 100 kişi 
faşist gruplar tarafından süikaste 
uğradı;  5 Haziran 2013′te 
Paris’te katledilen Clément Méric’i 
unutmuyoruz. Faşist baskıya 
son vermek zorundayız; ölümün, 
ırkçılığın ve yıkımın mirasını 
sürdürmek için şimdi yeniden 
gün yüzüne çıkmış olan faşizmle 
Avrupa çapında yürütülen soykırımı 
unutmamak zorundayız. FAŞİZME 
VE SEMBOLLERİNE ÖLÜM!

10 Şubat 2014′ün erken saatle-
rinde, Barselona’nın Sant Gervasi 
semtinde bulunan Vidal i Barraquer 
Vakfına ait camlar kürtajın önlen-
mesi için düzenlenen İspanyol 
Piskoposlar Konferansıyla aktif suç 
ortaklığını teşhir etmek için kırıldı. 
Bu nedenle, yeni kürtaj karşıtı yasa-
ya karşı ve serbest kürtajdan yana 
otonom feminizm için mücadele 
günlerine katıldık. Kırılmış camla-
rın tek başına devrimci bir eylem 
olmadığını biliyoruz, ancak bu hafta 
kırılan camların toplamı ve kürtajı 
destekleyenler ve yeni yasaya karşı 
çıkanlar, bedenlerimiz üzerine karar 
vermeye niyetli olanlara – siyasi 
partiler, kilise veya ilgili kurum-
lar-karşı yükselen öfkenin açık bir 
işaretidir. Vidal i Barraquer Vakfı, 
sözümona “aracılık” ve “hukuki 
danışmanlık” sağladığı gerekçesiy-
le Yaşam Yanlısı Katalonya Vakfı 
tarafından kürtaj yaptırmaması için 
gönderilen kadınları manüple et-

Kürtajın yasadışı ilan edilmesine 
karşı bu haftanın otonom eylem-
lerinde (1-7 Şubat 2014), öfkemizi 
ifade etmek için sokaklara çıktık. 
6 Şubat Perşembe sabahı, Barse-
lona’nın Sants semtindeki Puggarí 
ve Comtes de Bell.lloc caddelerinin 
köşesinde bulunan “Catalunya 
Cristiana” dergisinin bürosu ve 
Barselona’nın Başpiskopos bölge 
idaresinin yayımcısı olan Radyo 
Estel’in bürolarına saldırdık. Bu 
radyo istasyonuna saldırdık çünkü 
bu radyo İspanyol Pisikoposlar 
Konferansı’nın ve aslında, patriar-
kal, kadın düşmanı ve mücadele 

İspanya’daki kadınlarla dayanış-
mak için Porto’da bulunan İspanya 
konsolosluğuna boya bombalarıyla 
saldırıldı. KÜRTAJA ÖZGÜRLÜK!

Atina: Nazilere 
ait araçlar 
kundaklandı

Tuzluçayır’da 
Ahmet Atakan 
doğum günü 
etkinliğinde 
çatışma

Fruitvale’de 
Oakland Polis 
ofisine saldırı

Fruitvale’de 
Oakland Polis 
ofisine saldırı

Fruitvale’de 
Oakland Polis 
ofisine saldırı

Gerçek heyecan için eylem başına!

HES karşıtı 
eylemciler fuarı bastı

Berkin’i kim vurdu?

Seattle: Islah 
Müdürlüğü 
ofisine vandal 
saldırı

Pau: ‘Christian 
Science’ 
kilisesine 
kundakçı saldırı 
(Fransa)

Barselona: 
Kürtaj karşıtı 
vakıfa sabotaj

Portekiz: 
Porto’daki 
Ispanya 
konsolosluğuna 
saldırı

mekle kendilerini meşgul eden “ya-
şam yanlısı” kurumlardan birisidir. 
Rolleri, annelere doğumu istemedik-
lerinde ve güçleri yetmediklerinde 
onları anne olmaya mahkum eden 
baskı araçlarının bir parçasıdır. Aile 
fikirleri patriarkal sistemi ebedileştir-
mektedir. Çoğu kez ölümle sonuç-
lanan kahredici sonuçlarıyla maço 
tipine itaat eden hem erkek hem de 
kız çocukları da dahil genel olarak 
istismara neden olan bir sistem… 
Yaşam yanlısı mı? Bu yüzden, 
duyguların dışavurumun bir biçimi 
olarak cam çerçeve indirmenin iyi 
bir fikir olduğunu düşünerek onları 
işaret ediyoruz,. Susmayacağız.

Sosyal barış sona erdi!

Öfkenin, feminist bir 
perspektiften radikalleşmesi ve 

genelleştirilmesi için!
Patriarkinin tüm biçimlerine 

ölüm!
Mücadele haftası daha yeni 

başladı ve tüm yıl boyunca bir 
kabusa dönüşecek.

Ne tanrı, ne efendi, ne devlet, ne 
koca ne de parti!

Feministler

Barselona: Başpiskoposluğun 
radyo istasyonuna saldırı

ettiğimiz normatif sosyal modeli 
koruyarak bilgi olarak üstü örtülü 
olan “kateşizm” tarafından manüple 
edilen ve aşılanan girişimlerin hiz-
metindeki bir iletişim kanalıdır. Bu 
nedenlerden, feminist mücadelenin 
savunmasında vekendi yaşamları-
mızın, düşünce ve bedenlerimizin 
öz-savunması olarak, pencereleri-
nin camlarını kırdık ve duvarlarına: 
“Benim bedenim benim kararım” 
yazdık.

Ne Tanrı, Ne Devlet, Ne de 
Koca. Patriarkiye Ölüm.

Mesela camlarını indirin! Kıyafetle-
rinizi değiştirmeyin, kıyafet mağaza-
nızı değiştirin. Mesela mağazadaki 
kıyafetleri yakın! Evinizi yenileme-
yin; Bellona’yı, Doğtaş’ı yenileyin. 
Mesela oturma odası takımını bari-
katta kullanın! Hepsini ama hepsini 
eylemlerimizde bulabilir, bu heyeca-
na siz de ortak olabilirsiniz!

Mutluluk burada, özgürlük burada, 
neşe burada, aşk burada, doğallık 
burada. Hayallerin gerçeğe dönüş-
tüğü yerlere sizi de bekliyoruz. Ateş 
sizi çağırıyor!

14 Mart Almanya: Yerel basına 
göre polis avcılık karşıtı aktivistlerin 
Sulzbach kasabası yakınlarındaki 
bir av kulesinin yıkılmasından so-
rumlu olduğunu düşünüyor.

27 Şubat İsrail: 4 Hindi Kurtarıldı
Kfar Habad köyü yakınlarındaki 
mezbahanın abluka altına alınması 
sırasında aktivistler mezbahaya hin-
di taşıyan bir kamyonetten 4 hindiyi 
kurtardı.

Almanya ve 
Israil’de hayvan 
kurtuluş 
eylemleri
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ANARŞIST TOPLUMDA 
“SAPKINLIK” VE CEZA

Liberter bir toplumda “sapkınlık” ve “suç”un yanı sıra, 
bunlarla nasıl başa çıkacağımız sorunu da biz anarşistler 

için merkezi bir önem taşıyor. Bu mesele üzerinde 
düşündüğümüzde, sadece “basit” olarak sınıflandırılabilecek 
itirazlara yanıt vermek durumunda kalmıyoruz; aynı zamanda 
devletin, yasaların veya herhangi bir ekonomik ya da ahlaki 
kısıtlamanın olmadığı bir sosyal örgütlenme olarak anarşist 
projenin genelde uygulanabilirliğini açıklamak zorunda da 
kalıyoruz.

Şüphesiz ki, anarşist bir toplumun bazı sosyal kontrol 
biçimlerini kullanmaktan kaçamayacak olduğunun farkında 
olsak bile, süreç içerisinde anarşizmin temsil ettiği her şeyi 
reddetmeden, yasal veya değil, herhangi bir kısıtlayıcı kurum 
veya örgüte tolerans gösterilemez. Otoriterlere karşıt olarak, 
bizler bireyin özgürlüğünü olabildiğince yaşamasının sadece 
zorunlulukla ve sosyal yaşamın gerekleriyle bağdaştırmıyoruz; 
aynı zamanda bunun cazip ve devredilemez olduğuna 
inanıyoruz. Bununla birlikte, bu ilkeyi bir bütün olarak 
toplumun zararına korursak, bizim açımızdan bu da bir hata 
olur.

Her toplumun kendi “anormaller”i vardır ve anarşist 
toplum da bir istisna değildir. İnsan topluluğunun korunması 
bir görev değilse eğer, en azından bir haktır; o halde bireyler 
veya gruplar kendilerine yönelik zarar ve istismardan nasıl 
korunacaklar? Özgürlük istemek -düşmanlarımız için bile- her 
koşulda her zaman zaruri midir? Proleteryanın kendisinden 
gelen düşmanlar için bile mi? “Anti-sosyal” davranışlar 
sergileyenlere ve “canavarlar”a da mı özgürlük? Bu 
davranışların gerçekleşmesine müsaade etmek zaruri midir, 
ya da bazı yaptırımlarımız veya cezalarımız olmak zorunda 
mıdır? Eğer öyleyse, ne türden ve hangi nedenlerden olacak?

Bunlar cevaplamak zorunda olduğumuz ama genel 
propaganda formüllerinin özemeyeceği sorulardır. Liberter 
bir toplumu inşa etme sorunlarını belirsiz bir sosyal devrim 
tarihine öteleyerek ertelemeden ele almanın yanı sıra, 
olası somut çözümleri de -kısıtlı olanları da- beraberinde 
getirmek zorunda olduğumuz konusunda Fabri, Malatesta ve 
Berneri’ye her zamankinden daha çok katılıyoruz. Bu sonuca 
yönelik yenilikçi bir analize girişen herhangi bir çalışma kabul 
edilecektir.

Yine de, bizler liberter düşüncenin yeniden 
onaylanmasında ve derinleştirilmesinde açık olmak 
gerektiğini düşünüyoruz. Ütopyacılığa karşı mücadelemizde 
“ultra-gerçekçilik” yoluyla esasen bugünkü sistemin sosyal 
sınırlamalarından farklı olmamış ve “güvenliği garanti eden” 
çözümler önermek tehlikeli olabilir.

SOSYAL BİR SORUN OLARAK SUÇ
“Sapkınlık” üzerine anarşist söylem, konuya bir bakış atan 

ama nispeten pratik çözümlerden yoksun yeni ve kullanıcı 
dostu perspektifler açısından zengindir. Geleneksel olarak bu, 
her zaman zor bir mesele olmuştur. İtalyan yazar Marconi, 
1979’da (1) yayınlanan kitabında, bu konu üzerine yoldaşları 
arasında bazı muğlaklıklar ve uyuşmazlıklar tespit etti.

Genelde, liberter yazarlar bir taraftan suçun sosyal 
karakterini, diğer taraftan da herhangi bir zorlayıcı ceza veya 
yasal sistemin faydasızlığını, zararlılığını ve kısıtlayıcılığını 
açıklamaya çalışmakla uğraşmışlardır. Bugün, baskıcı 
mekanizmaların varoluşu sadece topluluğun intikamını kodlar 
veya organize eder. Ayrıca dayattıkları cezaya karar vererek 
doğal olarak suçu önleyemez veya onu ortadan kaldıramaz 
hale gelirler. “Anormaller”e yönelik ceza, toplum kimseyi 
eğitmez; aslında sosyal olarak zararlıdır da. Anarşistler için 
“suç”un nedenlerine saldırmanın en doğrusu olduğu aşikârdır.

Suçun sosyal kökenleri olduğu için, toplum bir kez 
yeniden inşa edildiğinde bugünkü koşulların yansılamaları 
olarak şiddet ve düzensizliğin asıl nedenleri bertaraf edilir 
ve suç ortadan kalkar. Sömürü ve devletin olmadığı liberter 
bir toplumda, suç güdülerinin çoğu yok olur. Eğer karşılıklı 
yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine dayalı bir toplum 
yaratırsak, baskının tüm kurumsal biçimleri gereksiz hale 
gelecektir.

“SAPKINLIK”IN ÜSTESİNDEN GELMEK
Bu yaklaşımın pozitivist iyimserliği liberter toplumun kendi 

savunmasını küçümsemeyi karakterize eder. Bizler, “sapkınlık” 
sorununa, bitirilememiş veya yanlış oldukları kanıtlanamamış 
ve tüm toplum tarafından ayıp olarak görülen davranışları 
sergileyen kişi veya gruplara uygulanabilecek zorlayıcı 
önlemlere karşı çıkılmak zorunda olduğuna inanıyoruz.

Buna rağmen, bize göre ihlalcilerin “üstesinden gelme”nin 
araçları otoriterlerin kullandıklarıyla aynı olamaz. Bu, her 
zaman sosyal yapıyı korumak açısından gerçekleştirilmelidir 
ve yasal veya ahlaki bir meleketen gelmemelidir. Bu, toplum 
için ceza veya intikam meselesi değil, sadece liberter 
toplumun varoluşuna imkân veren koşulları koruma meselesi 
olmak zorundadır.

Sonuçta, bu mesele üzerine yoğunlaşan çoğu yoldaşın 
enformel kontrol mekanizmaları olarak tanımlayabileceğimiz 
bir başlangıç noktasından yola çıkarak öncelikli olarak 
“sapkınlık” veya “sapkın kişi”nin üstesinden gelmeye 
odaklandıklarını söyleyebiliriz. Bu mekanizmalar, 
cezalandırma ve yargılama yerine topluluğun tüm üyeleri 
tarafından uygulanan ahlaki baskıyı koymaya odaklanırlar; 
yani, suçluların yeniden topluma kazandırılmasına veya 

herhangi bir zorlama olmadan suçun önlenmesine müsaade 
eden topluluk suç kontrol yönetimine odaklanırlar.

Bununla beraber, o süreci herkese veya hiçkimseye 
ya da kitlelerin inisiyatif ruhuna bırakmak kesinlikle bütün 
olarak tatmin edici bir çözüm değildir ve bu “bazı önlemler 
almak” gerekli olduğunda yeterince pratik olmayan, belirsiz 
bir çözümdür. Peki bunları yürütmek kimin sorumluluğunda 
olacak ve hangi ölçüte dayandırılacak?

ANARŞİST NEO-GERÇEKÇİLİĞİN SINIRLARI
Eski baskıcı biçimleri bir şekilde üstlenen bir mantığa 

dönmek, “vahşi özgürlüğü” aniden serbest bırakma fikriyle 
gözü dönmüş olarak kafası şeylerin gerçekliğine bağlı 
kalmakla meşgul olan biz anarşistler için çok tehlikeli olabilir.

Anarşistler için en büyük tehlike aslında fazlasını değil, 
azını yapabilmektir. Görevin boyutuna bağlı olarak geri 
çekilebiliriz ve sonunda, otoriter mantığın hayal edebileceği 
eşsiz ve gerçekten radikal reformların zamanı geldiğinde, 
eyleme geçmeye cesaret edemeyebiliriz. Sadece var olan 
yasal kurumları (polis, hapishane, yargı, iltica) yıkmak zorunda 
değiliz; ayrıca bazı gizli biçimlerde yeniden yapılanmamaları 
için de çok çaba sarf etmemiz gerekir.

Güvende olmak kaçınılmaz olarak meşru bir arzu ve 
temel bir ihtiyaçtır. Şu anki toplum kendi üyeleri için güvenlik 
sağlayamadığı için “biz anarşistiz” demek gerekli midir? 
Bununla birlikte, liberter bir toplumda toplumun kurucu veya 
yeniden kurucu rolünü teslim ettiği uzmanlaşmış ve statik 
örgütlerin sürdürülmesi veya kurulması bahanesine kendimizi 
inandıramazdık. Aynı şekilde, kısıtlı veya geçici olsa da, bu 
mesele insanlar hakkında dosya tutma meselesi değildir.

Yine de, anarşist bir toplum, tehlikeli ve “iflah olmaz” 
bireylerin üstesinden gelmek için, dışlama ya da “anormal”in 
tecrit edilmesi gibi baskıcı önlemlerin varlığını göstere göstere 
tolere etmeyecektir. “Suçlular”ın hakkından gelmek için 
gerçekleştirilen bu gibi seçenekler totaliter toplumların tipik 
örnekleridirler ve saldırının içeriği ne olursa olsun, bizler için 
akıl almazlardır.

Mazinin tablosunu temizlemiş olan liberter bir toplum bile 
neden “sapkınlık”a karşı liberter entegrasyon metotlarını 
tercih etmez? Anarşist bir ağızdan hapishane veya tımarhane 
yerine, mesela “kapalı mekânların” önerilmesi, tehlikeli bir 
saçmalık olur.

Konfora çok yakın “kapalı mekânlar”ın hayalinin yanı sıra, 
Huxley’nin Cesur Yeni Dünya’sı, bize “asimile edilemeyen” 
insanların katı bir şekilde kontrol altında tutulan duvarların 
ardında istedikleri her şeyi yapmaya özgür oldukları bu 
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mekânların neye benzeyeceklerinin yeterince ikna edici 
bir tanımını vermiştir. Cehenneme giden yolun iyi niyetli 
taşlarla döşendiğini biliyoruz. Ancak anarşistler olarak bizler 
geçmişin, bugünün ve geleceğin tüm hatalarının anahtarını 
bulduğumuza inanıyoruz; sosyal reformculara ne olduğu 
onların özgürlüğe yeterince inanmamamalarıyla alakalıdır.

Ve şayet sosyal bir kontrol olmak zorundaysa, zamanın 
şartlarına ve zorunluluklarına göre, “serbest zaman” veya 
“sapkın”ın yeniden eğitilmesi biçiminde bile olsa, her hangi 
bir tecrit veya hapsetme mekanizmasına başvurmadan, 
zamanında ve parça parça olmalıdır. Hatta “sosyal terapi”, 
genelleşirse birey için büyük bir manipülasyon riski taşır ve 
bir seçenek olarak değerlendirilemez. Cezaya dayalı terapi ile 
sosyo-ahlaki bir karakter arasında çok nitelikli bir fark yoktur.

Bununla beraber, böyle bir yaklaşımın meseleyi tetkik 
etmekten uzak olduğu da açıktır. Yarın veya sonraki gün 
anarşist bir topluma sahip olmayacağımız için, “suç” 
fikri onu yaratan burjuva koşullarıyla birlikte ortadan 
kalkmak zorundadır. Gelecekteki toplumun dahili veya 
harici bozulmalarına karşı savunma metotlarını önceden 
göremediğimiz gerçeği, devrimin ayakta kalması için gerçek 
bir tehlikeyi ortaya çıkarıyor.

DELİ KİMDİR?
Ne olursa olsun, bizler anarşist toplumda “sapkınlık” 

üzerine gerçekleşen bir tartışmada alınacak uygun önlemleri 
hayal etmeden önce, kavramın kendisinin analiz edilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu önlemleri kime ve ne için 
uygulayacağımızı kendimize sormak zorundayız. Sahiden, 
sınıfsız, devletsiz bir toplumda “sapkın” veya “suçlu” ne 
anlama gelir? Neye göre “sapkın” ve “suçlu”?

Bir hareketin veya davranışın “sapkınlık”ının çoğunluğun 
sahip olduğu değerleri ihlal ettiği noktadan itibaren 
belirlendiğini unutmamamız gerekir. Anarşistler eski rejimin 
sevgi dolu anısını sürdüren ve liberter sistemi reddeden birine 
yaptırım uygulamalı mıdır? Tabii ki hayır! Aslında güvenlikten, 
toplumun öz-savunmasından ve bunu sağlayan araçlardan 
bahsettiğinde, yoldaşlar sadece anti-sosyal davranışlara 
odaklanırlar. “Sapkın davranışlar” arasında sosyal hayatın 
zorunlu koşullarına doğrudan saldıranlar ve ayıp olarak 
değerlendirilebilecek olanlar vardır. Anti-sosyal eylemleri ve 
tehlikeleri oluşturanı tanımlamanın ne kadar zor olduğunu 
önemle belirtmek zorundayız.

Toplumun çıkarlarının risk altında olduğu ve uygun yanıtın 
o toplumdan gelmesi gerekmesinin ötesinde, topluluğun diğer 
üyelerine verilen minimum seviyede bir tür zarar (cinayet 
veya tecavüz gibi tanım olarak anti-sosyal davranışlar) ve 
eşik de vardır. Ancak tarih bize bu basit şiddet eşiğinin az çok 
genişleyebileceğini öğretir. Maalesef, kendi içerisinde anti-
sosyal olan eylemler yoktur; canlı varlıklara veya kamu malına 
doğrudan ve gayrimeşru olarak şiddet uygulanmasının uygun 
olmayan bir hareket ölçütü olduğuna inanmak gibi “sapkın” 
davranışlara sınır çizmek mümkündür.

Anarşist toplumda güvenlik problemi sadece sadist 
canavarlarla nasıl başa çıkılacağını bilmekle ilgili değildir. Her 
şeyden önce, bunlar az bulunurlar ve her zaman ısırmazlar! 
Her halükârda, bunlarla başa çıkmak uzmanlaşmış bir grubu 
gerektirmeyecektir.

Her toplumun hak ettiği canavarlara sahip olduğunu da 
unutmayalım.

Bunun gibi meselelerin üstesinden gelmek basit 
görünüyor. Güvenlik problemi, liberter toplumun kendisini 
kurma çabalarından ayrılamaz. Zamanla değişen bu 
dinamik problem konumuna göre çeşitlilik gösteren yanıtları 
gerektirecektir. Ama konumuzun sınırları içerisinde kalmak 
adına, bu kavramlara uyanların gizli kötü alışkanlıklarının 
mükemmel bir liberter toplumun çatışma ve “sapkınlık” yaratan 
“nesnel” nedenlerden tamamen bağımsız ve herkese uyumlu 
olarak var olabileceği hipoteziyle başladıklarının önemini 
belirtelim.

Bizler sapkınları, tamamen “dengesiz” anti-sosyal 
davranışlar gerçekleştiren ve kendileriyle ve çevreleriyle 
çeliştikleri nedenleri netleştirmemiz gereken insanlar olarak 
tahayyül ederiz.

Bu bakış açısına göre “sapkınlar” kuraldışı olanlardır ve 
toplumun onlara göre muamele etmesi “makul” ve zaruridir.

Yine de bu gibi soyutlamaları temellendirmeye dayanan 
bir muhakeme bizim için çok anlam ifade etmiyor ve bize 
“dışlama”nın yanlış dikotomisini veya “sapkınlar”a sınırlı 
biçimlerde muamele etme konusunda yardımcı olmuyor.

ÖZGÜRLÜĞÜN KUMARI
Her toplumun kendi “anormaller”i, mücadeleleri, şiddeti 

vardır ve anarşist toplum da kendi hissesine düşeni 
alacaktır. Sırf zorlayıcı olmayan önleyici eylemleri tahayyül 
edemediğimiz için “suç” olmayan mükemmel bir toplum 
görüşüne dayanan bir başlangıç noktasından hareket etmenin 
netice vermeyeceğine ve tehlikeli olacağına inanıyoruz.

“Sapkınlık” yeniden azar azar içine çekilmenin mümkün 
olabileceği bugünkü çelişkilerin sadece tortusudur. Bizler 
Proudhon gibi çatışmanın, uzlaşmazlığın veya “kötü”nün 
otomatik olarak ister istemez yok olmayacağı ve liberter 
ve eşitlikçi sosyal ilişkilere karşı işleyen bir şey olarak 
görülebileceği, görülmesi gerektiği konusunda ikna olmuş 
durumdayız.

Ancak aksine, anarşist bir toplumun belirli bir noktaya 
kadar “sapkınlar”ın oluşturduğu bir toplum olarak tahayyül 
edilebileceğine inanıyoruz; çünkü anarşist toplum sözüm 
ona liberter yapılarda kendi üyelerinin pasif katılımına 
dayanmaz. Çeşitliliğin sınırı aşması ve değerlendirmesi 
hem itici güçlerdir hem de tüm liberter sosyal dinamiklerin 

özüdür –“normlar”ın dışında olanların dışlandığı ya da 
marjinalleştirildiği değil, onlarla birlikte yaşayan bir toplum. 
Dahası, toplumun genelleşmiş “sapkınlık” üzerine kurulmuş 
olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle, anarşist 
toplumda anormalliğe karşıt olarak suçun normalliği hakkında 
konuşabileceğimize inanıyoruz.

Bu, elbette ki, her şeyin herkesin insafına bırakılacağı 
ve bir garantisi olacağı anlamına gelmiyor. Ancak toplumun 
öz-savunması ve onun yasal teamül hakkı, özgür ve sadece 
gönüllü taahhütlerle başa çıkmayan alanlarla kısıtlı değilse 
tasarlanabilir.

O zaman bu, herkesin haklarını ve sorumluluklarını 
ortaya koyacak veya belirleyecek sözleşmeye dayalı ve 
federatif temeller üzerinde yükselen bir tür yaşam biçiminin 
savunulması meselesi olacaktır. Anlaşma veya sözleşmeler 
ahlaki yargılamaları içermeyecektir ve zararın cezai 
karşılanması ilkesi yerine gelişmemiş bir sözleşme hakkını 
yaratmak mümkün olacaktır.

Özgürlüğün kendisi toplumun tek öz-denetim kuvveti 
olacaktır. Biz ötekiler, anarşistler özgürlüğün riskini alıyoruz.

Groupe Anarchiste Paris XVè 
(Paris 15. Bölge Anarşist Grubu)

(1) Pio Marconi, La Liberta selvaggia Padova,1979.
(Bu metin “Ras les murs” (Duvarları Yok) adlı bir radio 

libertaire yayımında başlatılan bir tartışmanın girişiydi.)

Fransızcadan çeviren SonofTomJoad, Ottawa, Ontario, 
Kanada Original @www.is.gd/T3SGKk 
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Gezi Parkı ayaklanması ardın-
dan, uzun yıllardır liberal-pasifist 
bir çizgide olduğu bildiğimiz bazı 
zümreler, “Taşlar doğru hedefe atıl-
dı!” başlığıyla bir bildiri yayınlayarak 
şaşırtıcı bir biçimde ilk defa kitlesel 
bir şiddet eylemini -istemeden de 
olsa- desteklemiş oldular. Bildiri 
metnindeki adap öğretir tarzı geçer-
sek, kendiliğinden ayaklanan kitlele-
rin isyan ruhundan bariz bir şekilde 
etkilenmiş oldukları anlaşılan bu 
arkadaşların geldikleri nokta kendi 
açılarından anarşist mücadelede 
yıllarca yürüttükleri şiddet-şiddet-
sizlik sarmalında ilerleyen tartışma 
ve polemikler devrinin kapandığının 
göstergesidir.

İdeolojik olarak liberalin liberal-
likten, pasifistin pasifistlikten vaz-
geçebileceğinden çok ümitli değiliz 
ancak, esen rüzgara göre şekiller 
alabileceğine kuşku yok. Burada 
asıl bizi ilgilendiren nokta, eski tar-
tışmaların artık revaçta olmaması-
dır. Bir zamanlar anarşist çevrelerde 
şiddeti desteklemek, köşe başında 
ahlakçılık nöbeti tutanların aforoz 
kampanyalarına maruz bırakılmayı 
getirirken, Haziran ayaklanmasın-
dan bu yana sürekli eylem, işgal ve 
saldırı pratiği meşruiyet kazanmıştır.

90’lı yılların sonları itibariyle 
anarşist gençlik hareketleri, ge-
rontokrat anarşistlerin pasifleştirici 
sultasından başını kaldırıp isyan-
cı-mücadeleci bir çizgide etkili bir 
biçimde yol almaya başlamış olsa 
da, yine boşvermişliğin ve eylemsiz-
liğin teorisyenliğini yapan bir takım 
çevrelerin nüfuz ve ağırlığı her za-
man daha hissedilir olmuştur. Öyle 
ki, zamanında doğrudan eylemliliğe 
kalkışmış olan birçok anarşiste her 
fırsatta çeşitli ithamlar yapıştırılma-
ya çalışılmış, anarşist isyancılara 
“yeni yetme”, “sol özentisi”, “gözü 
dönmüş baldırıçıplaklar” gibi kulplar 
takılmış, işi “ajan” muamelesi yap-
maya kadar götürmekte beis görme-
mişlerdir.

Gezi sonrası
yeni anarşist özneler

Gezi ayaklanmasının algılarda 
yarattığı kırılma, “korku duvarlarının 
aşılması” ve anarşist mücadeleye 
olan sempatinin artmasıyla birlikte, 
yorgun çevrelerin gerek pasifist 
gerek sözüm ona isyancı hakim 
anarşist odakların durağan gün-
demlerini silip süpürmüş oldu. Bu 
isyan rüzgarı, 2012 yılı 1 Mayıs 
eylemlerine karşı yapılan operasyon 
ve tutuklamaların ardından belini 
doğrultamayan anarşist çevrelerin 
imdadına yetişmiş ve Gezi sürecin-
de ortaya çıkan ve mücadeleyi bir 
adım öteye taşıyan yeni yoldaşların 
katılmasıyla, ‘demokratik’ siyasetin 
korunaklı alanında muhalif parla-
menterlerin peşine takılan liberter 
entelektüellerin özgürlüğü seçimlere 
ve sandıklara indirgeyen siyasetleri 
arasına kalın bir çizgi çekilmiştir. 
Değişimin sokakta ve eylemle 
sağlanabileceğini benimseyen 
hatırı sayılır bir anarşizan enerji söz 
konusu. 

Başta İstanbul’da olmak üzere 
İzmir ve Ankara’da, Gezi Parkı 
direnişinin kitlesel isyan ruhuyla 
buluşan anarşist bireyler ve gruplar 
kendiliğinden ayaklanan kalabalık-
larla birlikte eskinin tek düzeliğini 
dağıtarak, barikatlardaki çatışma-
larla, doğrudan eylem ve saldırı 
pratikleriyle anılır olmaya başladı. 

İzmir’de son aylarda gerçekleşen 
kitlesel eylemlerde bankalara, 
kapitalist kurumlara ve devlet ku-
rumlarına yönelik anarşist saldırı ve 
doğrudan eylemlerin yaygınlaştığı 
gözlemlenirken, İstanbul’da Gezi 
sonrası artçı ayaklanmalarda göze 
çarpan yeni anarşist öznelerin de 
barikatların en ön safında polise 
meydan okumalarının yanı sıra, 
Okmeydanı’nda, Taksim’de, Kadı-
köy’de anarşistlerin öncülüğünde 
gerçekleştirilen çok çeşitli çatışma 
pratiklerine şahit olmaktayız.

Hayvan ve Yeryüzü Kurtuluş 
mücadelelerinde de, radikal eylem-
liliklere ve cüretkar girişimlere geçiş 
söz konusu. Son aylarda hayvan 
kurtuluşu, doğrudan eyleme dayalı 
ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi) 
eylemliliklerinin yanı sıra, Yeryü-
zü Kurtuluş Cephesi / Enformel 
Anarşist Federasyon-Uluslararası 
Devrimci Cephe’nin İstanbul’da 
gerçekleştirdiği eko-sabotaj eylemi, 
uluslar ötesi topyekün kurtuluş mü-
cadelesinin geçtiğimiz Gezi Parkı 
isyanlarıyla birlikte bu coğrafyada 
bir ivme kazandığının göstergeleri 
oldu.

Son haftalarda, artan özgür 
ortak alan, yaşam alanı veya sosyal 
mekan olarak kurgulanan işgalevi 
girişimleri, uzun yıllar anarşist ve 
punk çevreler tarafından kafa patla-
tılmış, kimi zaman pratiğe geçirmiş 
ancak, sürekliliğinin sağlanamama-
sından dolayı çoğunlukla ümitsiz bir 
proje ve bir fantezi olarak kalmış-
tır. Bir kaç örnek dışında, Gezi 
Ayaklanmasıyla patlak veren işgal 
eylemleri bugünlerde aktivistlerin 
göz kestirdikleri binalara girip işgal 
etmeleri için güç vermiş görün-
mektedir. Geçmişte, “O iş burada 
olmaz!” denilen işgalevi projeleri için 
anarşist, liberter ve punk bireyle-
rin omuzladığı cüretkar girişimler 
gerçekleşiyor.

Şüphesiz anarşistler Gezi Ayak-
lanması süresince doğrudan bir etki 
yaratamadılar ancak, isyanın anar-
şist harekete katkısı önemli olmuş 
olacak ki, bir zamanların konsensüs 
peşinde zaman, enerji ve ilişki kat-
leden pratiği yerine öz-güveni olan, 
birbirine muhtaç hissetmeyen ama 
yan yana gelmemek gibi bir derdi 
de olmayan daha otonom, bireysel 
veya grupsal varoluşlar yerleşmeye 
başlamış oldu.

Sosyal medyadan
biçimsiz ilişkilere

Ağırlıklı olarak sosyal medya 
üzerinden bir araya gelinse de, 
mücadelenin kalıcı bir sürece 
evrilmesiyle bu illüzyon aracının da 
aşılacağı aşikar. Eylem ve grubun 
güvenliği açısından sosyal med-
yanın yerini yüz yüze ve doğrudan 
ilişkilerin almasının gerekliliği büyük 
bir önem arz ediyor. Daha doğru-
su, otonom gruplar arası ilişkilerin 
birbirine geçişliğini, kestirilemezli-
ğini ve şekilsizliğini kalıcılaştırmak 
ancak bunu sosyal medyanın dışına 
taşımak asıl önemli nokta.

Bir kısım isyancı-mücadeleci 
anarşist özne, örgütlenme tartışma-
sında örgütfobi ve örgütfili arasın-
daki çekişmenin ötesine geçerek, 
mücadeleyi ve saldırı hareketini 
örmeye çalışırken, Gezi sonrası 
anarşist çevrelerde yıllarca süren 
örgütlenme tartışmaları hükümsüz 
kılınmış oldu.

Gezi Ayaklanması, biçimsel “ya-
pıları” geçersiz kılacak deneyimleri 
önümüze sererek, biçimsiz örgütlen-
menin kitlesel bir prototipini oluşma-
sına kısmen katkıda bulunmuştur. 
Ayaklanmanın bu anlamdaki karak-
terine rağmen anarşistler barikatlar 
dışında çok bir etki yaratamamış, 
barikatlarda dahil varlıkları kızgın 
kalabalıklar yanında cılız kalınarak 
-sanki bir araya gelmemek gibi kay-
gıları varmış gibi- yalnız mücadele 
etmişlerdir. Peki öne çıkmak çok mu 
önemli? Elbette değil. Önemli olan 
bu tarihsel deneyimin bize kattığı 
eylem pratiğinin yanı sıra, kitle-
sel isyan hareketlerinin ileride daha 
etkin katılımlı bir sürece evrilmesi 
için yapılacak olan çıkarımlardır.

Mücadeleyi köşe başını tutmak 
üzere kuran ve isyan eden kalaba-
lıkları “pazar” olarak gören yapılar, 
her süreçte olduğu gibi burada da 
mevcuttu, her zaman da olacaktır. 
Anarşistlerin bu durumda katkı 
sağlayacağı yer işte tam da bu nok-
tadadır : isyanın “otorite” ve “çıkar 
grupları” arasında paylaşım savaşı-
mına kurban edilmesini önlemek, bu 
tuzağa düşmemek ve diğer grup-
ların tüm kalabalıkları bu bataklığa 
çekme çabasına ‘dur’ demek. Bu, 
elbette ki, isyan koşullarına hazırlıklı 
olmayı da gerektirir.

Gücün ve yönlendirilmiş kitlele-
rin arkasına sığınmak gibi saplantısı 
olanların “büyük birlik” veya “büyük 
örgüt” fantezilerinin tersine, bireyle-
rin veya otonomların biçimsiz-şekil-
siz ilişkilerini organize etmek daha 
basit, daha işlevsel, daha yıkıcı 
ve daha sürdürülebilirdir. “Büyük 
örgüt”ün peşinde istikrar arayan, 
özgüvensiz bireyler sadece han-
tallaşma ve bin bir türlü konsensüs 
engeliyle karşılaşarak gitgide biçim-
selleşen bir bürokrasiye kendilerini 
mahkum ederler. Küçük, parçala-
nabilir, dağılabilir veya birleşebilir 
ilişki ağları isyan koşullarında daha 
dinamik bir duruş sergilenmesini 
sağlar.

Hepsinden öte benzerliği ve 
yakınlığı olan gruplar veya bireyler 
arasında dayanışmanın icra edilme-
si de önem arzediyor. Bireyi, grubun 
kendisini ya da diğerlerini yalnızlığa 
iten kibirli ve kendini beğenmiş 
kişiliklerin ve oluşumların karşı-
lıklı yardımlaşma ve dayanışma 
ilişkilerinde açtığı yara bizi sadece 
güçlü gruplara mahkum edecektir. 
Kontrolcü gruplar inisiyatifinde işleti-
len süreçlerde küçük gruplar olarak 
akıntıya kapılmamız, itilip kakılma-
mız hatta engellenmemiz çoğu kez 
deneyimlenen durumlardır. Sosyal 
medyada ve birçok ortamda, anar-
şist ilişkilerin altını oyarak, şüphe ve 
paranoya tohumları serperek anar-
şist mücadeleyi felç etmeyi hedef-
leyenlerin olduğunu görüyoruz. En 
radikal görünmek adına, kendilerine 
en yakın düşüncelere sahip olanlara 
dahi düşmanca suçlamalarda bu-
lunan zümrelerin var olan anarşist 
mücadeleyi yükseltmek yerine, 
sönümlendirmekten başka bir işe 
yaramadıkları gün gibi ortadadır.

Deneyimlendiği kadarıyla, bir 
taraftan pasifist zümrelerin eylem-
lilik biçimlerine hakim olmak adına 
yürüttükleri aforoz kampanyalarıyla 
karşı karşıyayken, diğer taraftan 
güya anarşist mücadele adına elini 
sıcak sudan soğuk suya sokmamış, 
kimsenin mücadele alanlarında 

görmediği, devlet ve otoriteden çok 
“isyancılar ve diğerleri” gibi fan-
tastik bir perspektifi dert edinmiş 
olanların, ‘isyancı’ maskesi altın-
da yıllarca anarşist mücadelenin 
içinde bulunanlara karşı husumet 
kampanyaları yürüterek, dayanış-
ma ve yardımlaşmanın önüne set 
çekmekte oldukları anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, doğrudan dahil olunmayan 
meselelerle alakalı sosyal medya 
üzerinden bir çeşit dedikodu furyası 
yaratarak, aktif mücadele yürü-
tüldüğüne dair bir hava estirmeye 
çalışmanın da, bu “ambalaj isyan-
cılığı”nın kendi konumunu neye 
dayandırdığını açık biçimde gözler 
önüne sermektedir. Eğer sadece 
internet üzerinde salt bir ‘isyancı’ 
miti yaratarak kafa kol ilişkilerine gi-
renler değil de, 90’lı yılların sonun-
dan bu yana mücadele alanlarında 
var olmaktan geri kalmayan, eylem 
planlayan, gerçekleştiren, polis-
le ve mahkemeyle karşı karşıya 
kalanlar olsalardı, söyledikleriyle ve 
yapmadıklarıyla kibirlenmenin yanı 
sıra sadece keyifleri doğrultusunda 
sokağa çıkmanın dışında, bugün 
savunduklarını yapan yoldaşların 
arasında veya yanında onları görü-
yor ve tanıyor olurduk.

Şüphesiz, bu karakteristik 
özelliklere sahip olan oluşumlar her 
zaman var olacaktır, sanal alemde 
karşılaşabileceğiniz onlarca isyan-
cının örgüt patentli solculardan bir 
farkları olmadığı kesin. O sebeple-
dir ki, sosyal medya ve laf ebeliği 
yapanlar arasındaki ilişki bir kediyle 
yumağı arasındaki ilişkiyle benzer. 
Buna karşın, gerçek mücadele 
yoldaşlarımız ise, kapitalizme ve 
devlete karşı sokaklarda ve barikat-
larda yan yana omuz omuza savaş-
tıklarınız ve isyancı dayanışmanın 
hayatiliğini kavrayıp, bunun için 
samimi bir biçimde çabalayanlardır.

İsyancı taktik
İsyancı kimliği bir rütbe gibi 

omzuna takanlar için, anarşi bir 
taktikten çok ideolojik bir kimlik 
olarak algılanıyor. Hatta “isyancı 
anarşistlik” patentinin peşine düş-
mek, zaman zaman bu konuda “asıl 
isyancı biziz” tadında yazılar yayım-
layıp durmak, bu kimlik bunalımı-
nın ve paranoya imparatorluğunu 
yaratanların büyük oranda despotik 
sol yapıların sekter ve rekabetçi 
değerleriyle haşır neşir olanların 
benzer ilişki biçimlerini anarşist 
zemine taşımak istemeleri olduğu 
anlaşılmaktadır. Ne yazık ki, bu 
coğrafyanın sol geleneğinin öncülük 
yarışında bir çok devrimcinin bir-
birini boğazladığı zamanlara sahip 
olduğunu biliriz. Sürekli birbirine “en 
devrimci biziz”, “biz halkın öncüsü-
yüz” diye böbürlenmeleri üzerine 
kurulu sol-sosyalist gelenekten uzak 
durulmasının sebebi, benimsemiş 
olduğumuz anarşist ilkelerin diğer 
yoldaşlarımızla dayanışmayı tercih 
edeceğimiz yerde, onlardan üstün 
veya daha radikal olduğumuz gibi 
bir kanıya kapılarak benzer bir kibre 
dahil olunmaması gerekliliğinin yanı 
sıra, öz güvenle kendini beğenmiş-
lik arasındaki çizgiyi belirgin hale 
getirmenin gerekliliğidir. Elbette, 
kibir meselesi sadece bu topraklara 
ya da sadece sola ait değil, aslında 
tamamen tahakküm ilişkileriyle doğ-
ru orantılı, devrimci samimiyet ve 
mütevaziliğin yerini gurur ve sahiplik 
aldığında işlerin varacağı son nokta 
olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki 
devlete ve kapitalizme karşı müca-

delede çok da uzak görünmeyen 
yoldaşlar arasında karşılıklı eleştiri 
olması gerektiği gibi rekabete gerek 
yoktur.  

İsyancı anarşi bir taktiktir ve 
sosyal olarak yayılmadığı sürece 
herhangi bir etkisi olamaz. Alfredo 
M. Bonanno’nun belirttiği gibi, is-
yancı anarşi övünülecek veya gurur 
duyulacak bir kimlik değil, “saldırı, 
otonomi, gayri-resmilik, öz-yönetim” 
gibi yol gösterici ilkeleri içerir. Bu 
nedenle, isyancı anarşist mücadele, 
bir tabela koruma mücadelesinden 
çok tahakküm sistemine ve kurum-
larına karşı bir saldırı hareketini te-
mel alır. Bu saldırı, sistemin alenen 
bilinen kurumlarına karşı olduğu 
kadar, hakim muhalefetin ve sosyal 
hareketlerin yarattığı hareketleri 
sürekli merkezileşen ve pasifleştiren 
geleneksel yapılara veya kurumlara 
da aynı oranda karşıdır.

Bu noktadaki başka bir yanlış 
anlaşılma da, bu karşıtlığın kendini 
sosyal alandan izole etmen gerek-
tiği inancıdır. Bu yanlış algı yüzün-
den, sosyal mücadeleler alanından 
elini ayağını çeken bir çok isyancı-
nın klavye başında sosyalleştiğine 
tanıklık ederiz. Tartışmalarını birebir 
mücadele ve isyan alanlarında 
yapmayıp, sanal ortamlara hap-
seden yoldaşların isyancı veya 
değil herhangi bir alanda katkıları 
olmamıştır. Tarih göstermiştir ki, 
burun kıvrılan ve küçümsenen bir 
hareketin isyana yol açması her 
zaman olasıdır. Gezi sürecinde 
de böyle olmuştur. Bugün, pasifist 
olarak tanınan bazı oluşumlardan 
olan -ki içinde anarşist yoldaşları da 
barındırmaktadır- kentsel dönüşüm 
karşıtı sürecin, Gezi Parkı ayaklan-
masının ilk kıvılcımını çakanlar dan 
olduğu ancak, daha sonra onlarında 
internet üzerindeki klavye isyancı-
larıyla birlikte, kuyrukçu olmamak 
adına yıllarca kendilerine koydukları 
eylem yasağını kırarak, konsensüs 
belirlemeye fırsat bulamadan kitle-
selleşen isyan hareketlerine kayıtsız 
kalamadıklarına şahit olduk.

Bu resimden iki ders çıkarıldı: 
Birincisi, pasifistler istemeden de 
olsa şiddetin, çatışmanın ve isyanın 
etkisini kabul etmek zorunda kal-
dılar. İkincisi ise; isyancılar sosyal 
mücadele alanlarını ve patlama 
koşullarını kıyıda köşede eleştirdik-
leri hareketlerin gerçekleştirmesini 
bekleyerek yaratamayacaklarının 
farkına vardılar.

Sonuç olarak; anarşistler isyana 
katılımcı olmak için fırsat kollayan 
insanlar değil, isyan koşullarını 
yaratabilecek ve iradi gücü ortaya 
koyabilecekleri sosyal alanlarda 
olmak durumundalar. Bu işi, tek 
başına internet üzerinde yayımla-
nan bir kaç görsel caps tasarımıyla, 
çeviriyle, yazı kabiliyetiyle, alternatif 
medya çalışmasıyla vs. yapamaya-
cağımız ortada. O yüzden, hayat-
larımızın her alanında otonomiyi 
ve öz yönetimi güçlendirecek ve 
yayabilecek ilişkileri geliştirmekten, 
ayrıca önümüzdeki sosyal patla-
malara hazırlıksız yakalanmamak 
adına her türlü kişisel becerilerimizi 
güçlendirmek ve yakınlık ilişkileri 
çerçevesinde dayanışma ve karşı-
lıklı yardımlaşmayı güçlendirmekten 
başka çaremiz yok.

11.04.2014
www.sosyalsavas.org



Ukrayna Antifaşist Hareket’inden Mira, Andresi ve Sascha ile röportaj

UKRAYNA’DAKI DURUMA
DAIR AÇIKLAMA

19 Şubat 2014
Dün Ukrayna’da içsavaş başladı. Pek de barışçıl olmayan 

bir gösteride devlet güvenlik güçleri ve mevcut hükümetin 
yandaşları tarafından oluşturulan birliklerle, Vekhovna Rada 
(Parlamento) yakınlarında çatışmalar yaşandı. 18 Şubat’ta 
paramiliter güçleri de yanlarına katan polis, hükümet binaları 
yakınında onlarca göstericinin öldürüldüğü bir katliam 
gerçekleştirdi. Özel birliklerden kasaplarsa tutuklananların 
işini bitirdi. İktidar partisi milletvekilleri ve onların Ukrayna 
“Komünist” Partisi içindeki burjuva yardakçıları bir yer altı 
geçidini kullanarak Meclis binasını terk ettiler. Nihayetinde 
başbakanın yetkilerini kısıtlayan anayasa düzenlemesi 
oylamaya sunulamadı. Hükümet binaları yakınındaki 
yenilgiden sonra göstericiler Maidan’a geri döndüler. Akşam 
saat altı sularında İçişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu 
(SBU) göstericilere dağılmaları yolunda bir ültimatom verdi. 
Saat 8’de özel harekât timleri ve paramiliter güçler TOMA’lar 
ve zırhlı araçlarla barikatlara saldırmaya başladı. Polis ve 
SBU’ya bağlı özel harekatçıların yanı sıra hükümet taraftarı 
akıncılar da ateşli silah kullandılar. Ancak protestocular 
bir zırhlı polis aracını yakmayı başardı ve silahlı olanların 
sadece hükümet güçleri olmadığı ortaya çıktı. Polis tarafından 
açıklanan rapora göre (19 Şubat, 16:00) ölü sayısı 24: 
bunların 14’ü gösterici ve 10’u polis. 31 polis ateşli silahlarla 
yaralanmış. Hayatını yitiren polislere dair tahminleri isabetli 
olsa da göstericiler arasındaki kurbanların sayısının daha 
fazla olduğu su götürmez. Maidan’daki doktorlar en az 30 
ölüden bahsediyor.

Başbakan Yanukoviç sabaha kadar direnişin 
bastırılacağından o kadar emin olmalıydı ki 19 Şubat 
sabahı 11’de Muhalefet liderleriyle bir görüşme ayarlamıştı. 
Görüşmeler gerçekleşmediğine göre hükümetin planının 
suya düştüğünü düşünebiliriz. Maidan’ı temizlemeye yönelik 
başarısız müdahale boyunca Batı bölgesindeki pek çok 
yerde vatandaşlar idari binaları işgal edip polisi kovdu. 
Şu anda L’viv’de bir kurum olarak polis yok. SBU’ya göre 
göstericiler 1500 adet ateşli silah ele geçirdi. 24 saatten kısa 
bir süre içerisinde merkezi hükümet ülkenin bir bölgesindeki 
kontrolünü elinden yitirdi. Şu anda tek çözüm Başbakan’ın 
istifası olabilir ancak bu kendisi, ailesi ve mevcut hükümet 
çevresinde oldukça kalabalık bir grup oluşturan sayısız 
yardımcı ve yandaşının çıkar kapılarını yitirmesi anlamına 
gelecektir. Büyük ihtimalle bu seçeneği kabul etmeyecekler.

Yanukoviç’in zaferi durumundaysa kendisi ömür boyu 

iktidara oturacak ve diğer herkes de yoksulluk, yolsuzluk 
ve temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasıyla karşı 
karşıya kalacak. İsyankâr bölgeler şu anda “anayasal 
düzen”de esaslı değişiklikleri tecrübe ediyor. Galiçya’daki bu 
“terörist gruplar”ın bastırılmasının bir etnik temizliğe dönüşme 
ihtimali çok yüksek. Bölgeler Partisi’ndeki kaçık Ortodoks 
köktenciler uzun süredir Greko-Katolikleri “Eurosodom” 
destekçisi olmakla suçluyor. Savunma Bakanı Lebedev’in de 
hâlihazırda açıkladığı gibi böyle bir “anti-terörizm” operasyonu 
ordunun işbirliğiyle de yürütülebilir.

Bugün Ukrayna’da bir trajedi yaşanıyor ama esas korku 
filmi hükümet muhalefeti yenip de durumu “istikarara” 
kavuşturduğu zaman başlayacak. Maidan’daki öz savunma 
birliklerine yasadışı askeri yapılanmalar suçlamasıyla 
davaların açıldığı Şubat ayından beri bir kitle imha 
operasyonunun hazırlık emareleri görülüyor. Ceza Yasası’nın 
260. Maddesine göre bu birliklerin üyeleri 2 ila 15 yıl arası 
hapis cezalarıyla karşı karşıya. Bu da hükümetin 10 binden 
fazla vatandaşını demir parmaklıklar arkasına koymayı 
planladığı anlamına geliyor. Başkentte olduğu gibi diğer 
bölgelerde de özel “ölüm tugayları” polis kuvvetlerine takviye 
güç olarak yardım ediyor. Örneğin Zaporozhye’den bir Maidan 
aktivistinin diri diri yakılmasını, kendilerine “Sivastopol 
Ruhları” diyen bir “ölüm tugayı” üstlenmişti. Doğu’daki Maidan 
katılımcılarını benzer bir akıbete uğratmaya hazır olduklarını 
da ilan etmişlerdi.

Muhalefetin zafer kazanması halinde de hayat pek şahane 
olmayacak. Her ne kadar faşistler göstericiler arasında 
azınlıkta olsalar da oldukça aktifler ve kafalarının da pek 
işlediği söylenemez. Şubat ortasındaki birkaç günlük ateşkes 
sağ gruplar arasında çatışmalara yol açtı ve bir sürü anlamsız 
ve şiddetli çatışma yaşanırken ideolojik “sapkın”lara karşı 
da saldırılar gerçekleşti. Faşistlerin yanısıra, daha yaşlı ve 
tecrübeli Muhalifler de iktidarı ele geçirmeye kalkacaktır. 
Bazıları zaten hükümette çalışma tecrübesine sahip ve 
yolsuzluğa, adam kayırmaya ve kişisel amaçlarla bütçe 
kullanımına hiç de yabancı değiller.

Muhalefetin hâlihazırda Parlamento’da talep ettiği 
“imtiyazlar” bile tam bir rezalet. Yeniden yürürlüğe koymak 
istedikleri 2004 Anayasası Başbakan’a çok fazla iktidar 
sağlarken (Çevik Kuvvet ve Özel Harekat üzerinde tam 
denetim bunlardan biri) nispi temsil sistemi de blok listeleriyle 

parlamentoyu bir elin parmaklarıyla sayılabilir bir grup 
diktatör lidere bırakıyor. Başbakanla beraber, hiçbir engelle 
karşılaşmadan hükmedebiliyorlar.

İkinci talepleri – Muhalefet liderlerinden oluşan bir 
Bakanlar Kabinesi atanması – ise içler acısı. Birileri 
başbakan olsun birileri de yolsuz para akışının başını tutma 
şansı elde etsin diye mi insanlar sağlıklarını, özgürlüklerini 
ve hayatlarını tehlikeye atıyor? “Ulus” üstüne dokunaklı 
konuşmaları tercih etmenin ve mali ve maddi çıkarlar etrafında 
tabandan örgütlenmeler geliştirmek yerine aynı nefret edilen 
politikacılara bağlı dikey yapılara odaklanmanın doğal sonucu 
bu. Maidan’ın vermesi gereken esas ders de bu.

Ancak bu dersi uygulamaya koyabilmemiz ancak mevcut 
hükümet savaşı kaybederse mümkün.

Parlamento içi ve dışındaki muhalefet birbirine düşman 
ve rakip pek çok fraksiyona bölünmüş durumda. Kazanırlarsa 
onlarla gelecek rejim istikrarsız ve tutarlılıktan yoksun olacak. 
Kasım ayında göstericilere yönelik ilk güç gösterilerinden 
hemen önceki Bölgeler Partisi düzeyinde burjuva ve baskıcı 
olacaklardır.

Dökülen kanın vebali kısmen Ukrayna, Rusya ve pek 
çok Afika ülkesindeki rüşvetçi pisliklerin parasını seve seve 
kabul ederken bu “yatırımların” kaynağını araştırmayı itinayla 
ihmal eden AB’nin de boynunadır. Ancak bu “yatırımların” 
kurbanlarının cesetlerini gördükten sonra duygusallaşıp insani 
acıma hisleri kabarıyor.

Bu bizim savaşımız değil ancak hükümetin zaferi işçilerin 
yenilgisi olacaktır. Muhalefetin zaferi de hiçbir şey vaat 
etmiyor. Proletaryadan muhalefet ve onun çıkarları uğruna 
kendilerini feda etmelerini isteyemeyiz. Bu çatışmaya katılımın 
boyutunun bireysel tercihlere kaldığını düşünüyoruz. Ancak 
herkesi Yanukoviç tarafından kontrol edilen silahlı kuvvetler 
tarafından silah altına alınmaktan kaçınmaya ve hükümetin 
yaptıklarını eldeki tüm olanaklarla sabote etmeye çağırıyoruz.

Ne tanrı, ne efendi, ne ulus ne sınır!
AWU (Otonom İşçi Birliği) Kiev örgütü

Avtonomia

AWU’dan (Otonom Işçi Birliği) 

Sascha, Andrei, ve Mira Ukrayna’da 
faşizmle mücadele eden bir grup 
olan Ukrayna Anti-faşist Hareketin 
üyeleridir. Onlarla EuroMaidan’da 
faşizmin etkisi üzerine bir konuşma 
gerçekleştirdik, bana şunları 
anlattılar:

Sascha: Orada, Naziler de 
dahil bir çok Milliyetçi grup var. 
Ukrayna’nın dört bir yanından 
geliyorlar ve protestocuların 
%30′unu oluşturuyorlar.

Mira: Svoboda ve Pravy Sektor 
(Sağ Kesim) iki en büyük gruptur. 
Savunma güçlerinin %100′ü değil 
ama büyük bir bölümü Pravy’lerden 
oluşuyor.

S: Svoboda bir grup olarak daha 
yasal, ancak illegal bir militan 
fraksiyonu mevcut. Pravy Sektor 
daha yasadışı, ancak Svoboda’yı 
ele geçirmek istiyorlar.

M: Pravy ve Svoboda arasında bir 
çok anlaşmazlık var. Çatışmalar 

sırasında birlikte çalıştılar ancak 
şimdi herşey sakin ve birbirlerine 
odaklanacak kadar vakitleri var. 
Pravy ve Svoboda bağış topluyorlar 
ve çok paraları var. En son Pravy 
yeni üniformalar, tek tip askeri 
elbiseler almışlardı.

En kötüsü Pravy’nin resmi bir 
yapısı var. Koordineliler. Bazı 
yerlere girebilmeniz için geçiş 
iznine ihtiyacınız vardır. İnsanlara 
aktif olma iznini verip vermeme 
konusunda güçleri var. Bizler aktif 
olmak istiyoruz ancak Naziler’den 
korunmamız lazım ve bir Nazi’den 
izin istemeyeceğim!

S: 100 kişiden oluşan anarşist bir 
grup kendi öz-savunma gruplarını 
oluşturmak istediler, farklı anarşist 
gruplar Meydan’da bir toplantı 
için bir araya geldiler. Toplantı 
esnasında  ellerinde balta ve 
beyzbol sopası ve kafalarında kask 
bulunan büyük bir Nazi grubu gelip, 
burasının kendi bölgelerini olduğunu 
söylemişti. Anarşistlere, Yahudiler, 
zenciler, Komünistler diyip durdular. 
Halbuki o anarşistler komünist 
değildi, bu sadece bir saldırıydı. 
Anarşistler bunu beklemiyorlardı 
ve meydanı terkettiler. Diğer siyasi 
görüşlerden insanlar bazı yerlerde 
duramazlar, buna izin verilmez.

M: Geçenlerde Stalinistlere ait bir 
çadır Nazilerin saldırısına uğradı. 
Bir kişi hastaneye kaldırıldı. başka 

bir öğrenci faşizmden bahsettiği için 
saldırıya uğradı.

Pravy Sektor’e ilgi ilk çatışmalardan 
sonra daha da büyüdü, medya 
onlara popülerlik kazandırdı ve 
insanlar bunların karizmatik adamlar 
olduğuna inanmaya başladılar. 
Pravy daha önce de vardı ancak 
şimdi büyüyor ve yeni insanları 
kendisine çekiyor.

S: Bundan sonra Pravy daha 
çok genci yanına çekecek. 
Propaganda¨yapmak için, 
üniformalar için paraları var, daha 
fazla ilgi görüyorlar ve karizmatik 
görünüyorlar.

M: Ukrayna ataerkil bir ülkedir, bu 
nedenlemücadele eden güçlü bir 
adam olmak doğru bir amaçtır.

S: Nazi gruplar ayrıca solcuları 
taklit etmeye ve birbirlerinin 
gözüne girmeye çalışmaktadır. 
“Otonom” gibi kelimelerle anarşist 
jargonu kullanırlar. En çirkin Nazi 
gruplarından birisi şimdi de bunu 
kendilerine “Otonom Direniş” adı 
vererek yapmaktadır. Bu taktikle çok 
büyük başarılar kazandılar.

Nazileri değiştirdiklerini düşünen 
bazı anarşistleri yanlarına çektiler, 
ama sonunda Naziler onları 
dönüştürdü.” Daha milliyetçi oldular, 
anti-feminist vs. fikirlere daha fazla 
sahip oldular. Şimdi anarşistlerin 

daha fazla sesini yükseltmeleri 
gereken bir zamandır.

S: Milliyetçilerin temsil ettiği bütün 
bir görüntü mevcuttur. Kendilerini 
kendi sembolleriyle gruplara 
bölüyorlar. Destek arayışındalar, 
bu nedenle artık Nazi veya faşist 
sembollerini fazla kullanmıyorlar. 
Diğer faşist insanların tanıyabileceği 
ama diğerlerinin zararsız olarak 
görebileceği semboller kullanıyorlar. 
Misal, özel bir kartal sembolü var. 
Belli bir biçimde boyanmış, anlamını 
bilmiyorsanız, size bir kartaldan 
başka bir anlam ifade etmeyecektir.

Kimsenin bunun neyle 
sonuçlanacağı, yeni hükümetin 
nasıl biçim alacağı hakkında pek 
fikri yok. Faşist grupların ortak 
amaçları yok, sadece neye karşı 
olduklarını , birbirlerine karşı 
olduklarını biliyorlar, ancak hepsi 
aynı şeyi istemiyor. Şayet Pravy’nin 
yeni hükümette bir poziyonu 
olsaydı, bu çok tehlikeli olurdu 
ancak bu mümkün değil, yeterince 
güçlü değiller.

M: İnsanlar sürekli şu sloganları 
atıyor: “Ukrayna’ya şeref,” 
“Kahramanlara Şeref,” “Düşmanlara 
Ölüm.” Peki kim bu kahramanlar, 
kim bu düşmanlar? Bu konuda bir 
fikirleri olduğunu düşünmüyorum. 
“Ukrayna Herşeyden Önemli”  tıpkı 
Almanya’da kullanılan sloganlardan 
biridir.

Andrei: Ben Almanya’lıyım 
ve benim bakış açıma göre bu 
SSCB’nin çöküşünden bu yana 
Ukrayna’da yükselen milliyetçiliğin 
bir yansımasıdır. Meydandaki 
milliyetçi ruh halkı bölüyor. 
Ukrayna’nın Doğusu Rusya’yı 
destekliyor, Batısı ise milliyetçi. 
Halk bölünmüş durumda, ama tüm 
ülkeye baktığınızda, herkes aynı 
sosyal ve ekonomik problemlere 
sahip. İnsanlar bunu görüp bir 
araya gelselerdi, bu Svoboda, veya 
Yanukovich veya tüm siyasi partiler 
için en tehlikelisi olurdu. Svoboda 
ve Yanukovich, Ukraynalıların 
yaşamlarını daha da berbat 
yapan aynı neoliberal siyaseti 
desteklemektedirler.

M: Bu milliyetçiler haklar için 
değil ulus için buralar ve bu 
liderler için çok pratiktir, çünkü 
milliyetçiliğe odaklanmak onların 
ekmeğine yağ sürmek anlamına 
geliyor. EuroMaidan’da bulunanlar 
çoğunlukla işçi sınıfı ve fakirlerden 
oluşuyor ve dikkatlerinin gerçek 
problemlere çekilmesi gerekiyor. 
Bir çok insan bu insanları burada 
manüple etmek istiyor.

Timothy Eastman
EuroMaidan’da Savunma Milisleri üyesi bir grup. 

Solda birisi Nazi işareti yapıyor.
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I. SÜKUT ALTIN DEĞİLDİR.

Sessizliği bozuyoruz. Hayatlarımız satılmaya hazır 
dondurulmuş ürünlere benziyor. Uygarlığımızın betondan 
metropollerinde yaşıyoruz, yöneticilerin, patronların, amirlerin 
emirlerini itaatkar bir şekilde gerçekleştiririz, programlanmış 
robotlar gibi çalışırız, fabrikalarınızın zehirlenmiş havasını 
alırız, ürünlerinizin hızlı otobanlarında başı boş gezer ve 
ölürüz, zenginliğin yanlış resimlerine inanırız, reklamların arzu 
etmemizi istediklerini arzu ederiz, ekranlardan aşık oluruz, 
klavyelerden iletişim kurarız, kendimizi duvarların ve mağaza 
vitrinlerinin, seri numaralarının ve barkodların arkasında 
hapsederiz. Bu kadar… Kendimizi hapishanelerinizden 
kurtarıyoruz. Herkesin bugün finansal krizin laneti hakkında  
konuştuğu gerçeğinin farkındayız.  Politika vaizleri istatistikleri 
kanıtlamaya, kurtuluşun vaatlerini ve sosyal formüllerin 
uygulanmasını kaşfetmeye çalışırlar.

Kimse, yine de, sosyal ilişkilerdeki zenginliğin tahakkümü 
olan ekonominin tüm bu yıllar boyunca bize öğrettiği ve 
beslediği uygarlığın başarısı olduğundan bahsetmez. Bu 
arada, kimsenin teknoloji biliminin totaliterliği, onun laboratuvar 
deneyleri, nükleer enerji, radyoaktif “kazalar”, GDO’lu 
ürünler, büyük ölçekli et üreyim endüstrisinin yamyamlığı, 
okyanusların kirletilmesi, kimyasal silahlar, genetik 
manüplasyon, ormansızlaşma yoluyla doğanın katledilmesi, 
hayvanlara işkence edilmesi ve katledilmeleri ve genel olarak 
insanoğlunun kendisinin imha edilmesi hakkında endişeli 
olmadığı ortadadır…

Şimdilik, bunlar hakkında daha fazla yorum yapmayacağız. 
Bizler sadece bir yüzleşme yaratıyoruz. Eylemlere dair bir 
diyalogun açılması için yakın zamanda alenen konuşmak için 
döneceğiz Şimdilik, düşmanın silahlarını ona karşı kullandık. 
Uygarlığı kendi ürettiği zehirle besledik.

II. KİTLE TÜKETİMİ İÇİN KULLANILAN MALLARIN 
KİRLETİLEREK SABOTE EDİLMESİ. ÇOK ULUSLU 
KATİL COCA-COLA VE NESTLE’YE SAVAŞ.

Çokuluslu şirketlerin bize sağladığı ürünlere karşı 
tüketicilerin körükörüne güvenini sekteye uğratmak 
hedeflerimizden birisidir. Bu şirketlerin ekonomilerine yığınla 
ürünleri pazardan çekildiğinde zarar veriyoruz.Eylem arzumuzu 
strateji planlamasına olan ihtiyaç takip eder. Bizler öncelikle bu 
çok uluslu şirketlerin ürünlerinin paketlendiği, depolandığı ve 
sevkiyatının gerçekleştiği Yunanistan’daki fabrikalara karşı bir 
doğrudan eylem operasyonu gerçekleştirmeyi düşündük. Yine 
de, kundaklama veya patlayıcı mekanizmalar yerleştirmek bizi 
arzulayacağımız kayda değer bir sonuca götürmeyecekti.

Bu konuda kafamız karışmış bir şekilde, Yunanistan’da 
daha önce hiç kullanılmamış bir metodu denemeye 
karar verdik. Eylemimiz çok biçimlidir ve toptan kurtuluş 
mücadelemizin bir parçası olarak mevcut tüm tedbir ve sabotaj 
teknikleri kullanılabilir. O nedenle, bizler tüm tüketicilerin bu 
ürünleri pratik olarak boykot etmeye zorlayabilecek yenilikçi bir 
sabotaj operasyonunun gerçekleştirilmesi üzerinde düşündük.

Bu şirketlerin ürünlerini hidrolik asitle kirleteceğiz ve 
bunların süper marketlerden geri çekilmesini sağlayacağız. 
Yani, tüketicileri bu ürünleri satın almaktan tamamen 
kaçınmaları konusunda uyarıyoruz. Bu şekilde tüketicilerden 
“duyarlı ekolojik bilinçlilik” dilenmeden, doğrudan eylemin 
tartışmasızlığına dayalı bir boykotu kışkırtıyoruz. Hedefimiz, 
buna karşın, bu kitle üretimi malları tüketebilecek birilerine 
zarar vermek değildir, o yüzdendir ki bu ürünlerin raflardan 
kaldırılmadan önce sorumluluğu üstleniyoruz.

Özellikle, iki zarf gönderiyoruz, şu kitle medyaları için birer 
tane: birincisi Zougla.gr websitesi için ve diğeri Espresso 
gazetesi için. Ana-akım medyayı tercih etmemizin sebebi 
eylemin kendi doğasıyla alakalıdır, yoksa onlar karşı bir çeşit 
sempatimiz yok. Kitle medyasının savaştığımız sistemin 
vazgeçilmez bir parçası olduğunu çok iyi biliyoruz.

Umulmadık bir zamanda herhangi birine zarar verme 
niyetimiz olmadığından dolayı, herhangi bir sansür olmadan 
videomuzun ve tüm metnimizin hemen yayınlanması için 
yukarıda isimlerini belirttiğimiz iki medya kanalını sorumlu 
tutarız. Yoksa, çok ulusluları -kendi büyük tüketicilerini 
(sponsorluklar, reklamlar)- memnun etmek için yaptıkları 
ekonomik anlaşmalarından dolayı kurban olabilecek 

Yunanistan:

YEŞIL INTIKAM PROJESI

FAI/IRF’DEN COCA-COLA VE 
NESTLE ÜRÜNLERINE SABOTAJ

umulmadık insanların zehirlenmesinin ve olası ölümünün 
gerçek sorumlusu veya suç ortakları olacaklardır. Elbette 
ki, böyle bir şey unutulmayacaktır ve bizler bu nedenle bu 
medyalardan sorumlu insanlara karşı eyleyeceğiz.

Size gönderdiğimiz zarfta, bir USB çubuk ve 1 şişe soda 
var. USB’nin içerisinde bu metin var ve bu ürünlerin sabotaj 
edilmesi sürecinin detaylarını gösteren bir video var. Şişe 
söylediklerimizin gerçekliğini doğrulamak için gönderilmiştir. 
Bu raflara yerleştireceklerimizin bir örneğidir ve diğerlerine 
katacağımız hidrolik asitle hemen hemen aynı orandadır. 
Hepsi diğer sıradan COCA-COLA ve NESTEA ürünleri gibi 
güvenli kapaklarıyla yeni gibi kapatılmış olacaktır. Şişeyi, 
uyarılarımızın güvenilirliğini doğrulamak için herhangi bir kimya 
laboratuvarında analiz ettirin. Size gönderdiğimiz videoda, 
NESTEA kutularının üstündeki seri numaralarını ve şirketlerin 
zehirli bir çok ürünü tanımlayacağı diğer ip uçlarını dijital 
olarak sildik. Bu şekilde sadece hasarlı olan ürünleri raflardan 
geri çekmeyecek, eylemlerimiz süresince tüm ürünlerini geri 
çekmek zorunda kalacaklar. Bu zarfları gönderdikten dört gün 
sonra bu zehirli ürünleri raflara geri koyacağız. Eylemimiz tamı 
tamına 10 gün sürecek. Bu sürenin seçimi rasgele değildir. 
Tam aksine, bu günler çokulusluların karlarının fırladığı 
günlerdir. O nedenle, 10 gün boyunca, 500 mllik 63 plastik 
Coca Cola şişesi ve çeşitli lezzetlerde 500 mllik 42 plastik 
NESTEA kutusu yerleştireceğiz.Eylemimiz Atina ve Selanik 
metropollerinde gerçekleşecektir.

Şişeler bu ürünleri satan her tür dükkana koyulacaktır. 
Tüm bu şişeler 100 hidrolik asit çözeltisi içermektedir. Hidrolik 
asiti tercih ettik çünkü klor gibi diğer maddelerin aksine bu 
oranda hidrolik asit COCA-COLA ve NESTEA’nin renkleri 
değişmeyecektir.Video’da gösterildiği gibi, kapakları bozmadan 
çıkarabilmek için kesin metalik bir obje kullandık. Sonra her 
üründen 100 ml alarak, 100 mllik hidrolik asit koyduk. Son 
olarak kapakları dikkatli bir şekilde kapattık. Böylelikle COCA-
COLA ve NESTEA şişelerini herhangi bir iz bırakmadan 
zehirledik. Kendimizi daha açık ifade etmek için tekrarlayalım. 
Hedefimiz eylemlerimiz boyunca bu ürünlerin şirketler 
tarafından raflardan geri çekilmesidir. Herkesten herhangi 
bir ölüm tehlikesi yaşanmadan bu ürünlerden tamamen 
uzak durmalarını istiyoruz. Amacımız ekonomik sabotajdır, 
beklenmedik insanların zehirlenmesi değil.

Eylemimiz dikkate alınana kadar kendimizi açıklamaya 
çalıştık, şimdi bu iki çok uluslu şirketi tercih etme sebeplerimizi 
açıklamak için biraz zaman ayıralım.

Bilgi çağında yaşadığımız bir gerçek. Kısaca 
bahsedeceğimiz şeyler ne devlet sırrıdır ne de gizli bilgidir. 
Bunlar tüm bilginin edinilebileceği internette basit bir arama 
yaptığınızda öğrenebileceğiniz gerçeklerdir. Tek eksiğimiz 
kendimize çevremizde ne olup bitiyor, nasıl yaşıyoruz, 

yediğimiz ve içtiğimiz şeyler neler, harcamalarımızla bunları 
nasıl finanse ediyoruz gibi sorular sormaya niyetimiz olup 
olmadığıdır. Yaşamlarımızın her bir alanına sızdıkları açık. 
Bize ne kadar farklı isim sunarlarsa sunsunlar, bir kaç düzine 
çokuluslunun ekonomik çıkarlarının dünyayı döndürdükleri bir 
gerçektir. Bilhassa, 10 şirketin dünya yiyecek pazarı üzerinde 
çok yoğun bir kontrolü vardır. Çokuluslu devler binlerce 
farklı etiketin ardında “gizleniyor”, sadece bizim arzularımızı 
kontrol etmek için değil, aynı zamanda onları yaratmak ve 
kendi stratejilerine göre onları yönlendirmek için. Tüm bunlar 
dramatik bir müzik eşliğindeki duygusal belgesellerin zararsız 
estetikleri ve açlıktan ölen çocukların yakın çekimleri olmadan 
kulağa çok uzak gelebilir. Ama bunlar doğru. Özgün olmak 
gerekirse…

III. ŞİŞEDEKİ ÖLÜM.

COCA-COLA, ilk olarak ABD’de 19. yüzyılın sonlarında  
üretilen bir üründür. Ekonomik bir bakış açısından bakıldığında 
dünyanın en değerli markasıdır. Ticari amaçlarla kırmızıya 
bürünmüş bir Noel Baba figürünü herkesin belleğine kazımayı 
başarmış bir şirkettir. Şirketin tarihi kirlidir ve aynı şekilde 
diğer tüm çok uluslu şirketler de kirlidir. 2. Dünya Savaşı 
başlamadan önce, fabrikalar kurarak Nazi Almanyası ve 
Hitlerle muhteşem bir işbirliği gerçekleştirmişti.

Güney Afrika’daki soykırım rejimiyle işbirliği de uzun sneler 
boyunca mükemmeldi ve orada yaşananlara dair herhangi bir 
ilgi veya üzüntü duymamıştır. Dünya çapında yüzlerce fabrika 
işletmekte ve bir iş veren olarak binlerce işçiye insanlık dışı 
muameleleriyle tanınmaktadır. Kolombiya ve Guetamala’daki 
mücadeleci sendikalistlerin katletdilmelerinden sorumludur. 
Çin’de rejimle işbirliği yaparak hapishanelerdeki tutsakları 
zorla çalıştırarak kar etmektedir. Dahası, çevre ve yer altı 
sularıyla alakalı ülkedeki zehir saçan 12 şirketten birisidir. 
Meksika’da yerli halkların kullandığı su kaynakları da dahil 
endüstriyel atıklarıyla geniş alanları kirletmiştir. El Salvador’da 
kendi ürünleri için şeker üretmek için tarlalarda ekin eken 
10.000 çalışan çocuk üzerinden kar sağlıyor. Hindistan’daki 
düzinelerce fabrikası yerliler tarafından tüketilen büyük ölçekli 
su kaynaklarını kirletiyor ve 1.4 milyar insanın temiz suya 
erişimi olmayan Kenya’da da aynısını yapıyor. COCA-COLA 
ve NESTLE gibi çok uluslu şirketler şişelenmiş su satışından 
net 60 milyar kazanıyor. COCA-COLA kendi ürünlerindeki 
içerikleri üretmek için genetik olarak değiştirilmiş organizmalar 
kullanıyor. Fabrikadan çıkan COCA-COLA ürünlerinin zehirli 
içeriğe sahip olduğu yüzlerce olay var.

Yunanistan’da bir süre önce 100,000 şişe COCA-COLA’nın 
piyasadan geri çekilmesi tesadüf değildir, çünkü yüksek 
oranlarda herbisit içeriyorlardı. Medya tarafından çok az 
dikkat çekilen başka bir olayda, baş savcı olaya müdahale 
etmişti. Bununla birlikte, Girit’te bulunan fabrikada paketlenmiş 
başka bir COCA-COLA partisi, şişelerin içerisinde yabancı 
maddelerin tespit edilmesinden dolayı piyasadan çekilmişti.

Reklam ve sponsorlukları yoluyla tüm kitle medyası için 
vazgeçilmez bir para kaynağı olan dünyadaki en büyük çok 
uluslulardan biri olduğu aşikar olan COCA-COLA, bu geri 
çekmelerin hasar gören ürünlerinin imajını korumak adına 
gizlice gerçekleşeceğinden her zaman emindir. COCA-
COLA’nın tarihiyle iç içe geçmiş olan binlerce kanlı olaydan 
kısa ve öz olarak bahsettiğimizde bu çokuluslunun pisliğini 
tamamıyla ele almış olduğumuzu düşünecek kadar saf değiliz. 
Bizler sadece düşünmek için biraz fikir veriyoruz, böylelikle 
herkes kendisine dünyadaki en meşhur bu plastik şişenin 
ardında neyin gizli olduğunu ve orada ne kadar insan ve doğa 
sömürüsü gerçekleşebileceğini sorabilir…

NESTLE, 20. yüzyılın başlarında İsviçre’de işlemeye 
başlayan çok uluslu bir şirkettir. Yaklaşık 330,000 işçi 
çalıştırıyor ve dünyadaki en çok kazanan şirkettir. 80 ülkede 
450 fabrikaya ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca satın aldığı 
binlerce küçük şirkete sahiptir. NESTLE ayrıca L’OREAL’in 
başlıca hissedarıdır. L’OREAL “estetik güzellik” üzerine 
yaptığı deneyler sırasında hayvanların işkenceden geçirilerek 
katledilmesine dair binlerce olaya bulaşmış olan en büyük 
kozmetik firmalarındandır. NESTLE, şimdiye kadar bir yiyecek 
şirketinin gerçekleştirilmiş en büyük suçlarından birini işlemiş 
bir şirket olmakla suçlandığı çeşitli örgütlerin hedefinde 
olmuştur. Üçüncü Dünyada her yıl ticari manüplasyonlar 
ve hareketlerinden dolayı 1.5 milyon çocuğun ölümünden 
sorumlu tutulmuştur. Bazılarına bu çok fazla gelebilir. Bunu 
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kısaca açıklayacağız ve aynı zamanda da bu ipuçlarını 
herkesin bulabileceği internetteki ilgili bir düzine makalenin 
incelenmesini tavsiye ediyoruz. Bu çocuk ölümlerine, 
bebeklerin anneleri tarafından verilen meme sütünün 
kullanımından sistematik olarak vazgeçirilmeye çalışılması 
neden olmuştur.

Sponsorluk ve bağışlarla sunulan muazzam oranlarda 
parayı ortaya koyan NESTLE, doktorları kendi meme sütü 
eklerini teşvik etmeye “ikna eder”. Çeşitli “az gelişmiş” 
ülkelerde uygulanan bu taktik, bir çok insanın meme sütünden 
daha güvenli olduğu söylenen NESTLE’nin ürünlerini tercih 
etmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu ülkelerde, nedense, su 
kaynaklar sürekli kirletilir. Böylece, NESTLE’nin ürünleri 
sonunda bir çok çocuğun ölümüne neden olarak bebekler için 
elverişsiz olan suda çözülmektedir. Kar uğruna bilgisizliği ve 
sefaleti sömüren bir strateji, milyonlarca çocuğun ölümü için 
ahlaki bir faili haline gelmektedir.

Bunların yanısıra, NESTLE ABD’nin tamammında 
kendi ürünlerinde resmi olarak genetik müdahaleye 
uğramış organizmaları kullanan bir şirkettir. Dünya çapında 
300.000’den fazla çocuğu kakao tarlalarında çalışırarak 
sömüren bir şirkettir. Ürünlerinde hastalık bulaşmış at etinin 
tespit edildiği son olaydaki gibi sayısız yiyecek skandalının 
arkasında yine bu şirket vardır. Bu şirket, 2008’de Çin’de süt 
paketlerinin içerisinde melaminin tespit edildiği bir skandala 
ve 2009’da ABD’de ürünlerinin içerisinde ölümcül E.COLI 
bakterisinin tespit edildiği başka bir skandala da bulaşmıştır. 
Bu şirket ayrıca diğer büyük çok uluslular gibi (PEPSI vs.) 
293 ( İnsan Embriyonik Böbreği 293 hücreleri ) kullanır. 
NESTLE’yle işbirliği içindeki SENOMYX şirketi, tercihen 
izole tat alıcıları yaratmak ve sentetik ve plastik ürünlerini 
zengileştirmek için kürtajlardan kalan doğmamış fetuslardan 
alınan hücreleri kullanırlar. Bu, doğmamış fetusların 
böbreklerinden alınan insan hücrelerinin tat arttırıcılar olarak 
kullanımı ve tüketimini desteklediği anlamına gelir.

Bundan da öte, NESTLE’yi tercih etmemizin başlıca 
nedenlerinden birisi, özellikle NESTEA’nin üretimi için 
hayvanlar üzerinde uyguladıkları sayısız deneydir. Çayın 
yararlı etkilerini bilimsel olarak kanıtlamak için laboratuvar 
hayvanlarını kullanıyorular. Bu şekilde, hayvanlar üzerinde 
onların daha sonra ölümlerine yol açan düzinelerce deney 
gerçekleştiriyorlar. Bu deneylerin birinde, laboratuvar 
hayvanlarının insülin üreten hücrelerini dağıtmak için 
bedenlerine zehirli kimyasallar enjekte ediyorlar, bu da 
onların diyabet olmalarına neden oluyor. Daha sonra, onları 
çay içerikleriyle besleyip etkileri kaydettikten sonra onları 
öldürüyorlar.

Başka bir deneyde, laboratuvar hayvanlarının beyinlerine 
hasar veriyorlar. Sonra, bu etkileri de kaydetmek için onları 
yeşil çay içerikleriyle besliyorlar. Bilimadamlarının işini 
kolaylaştırmak için, laboratuvar hayvanlarını karanlık kafeslere 
yerleştirirken elektrokusyonla uyarıyorlar. Düzinelerce biçimde 
onları öldürüyor ve işkence ediyorlar ve tüm bunların sebebi, 
bu deneylerin NESTEA’nın tüketicilerin sağlığına yararlı 
olduğunu iddia edebilmeleri için gerçekleştiriliyor. Tüketicilerin 
ürünlerin yararlı etkileri olduğu konusunda ikna edilebilmesi 
için çok fazla beden ıstırap çekiyor. Bilimadamı denilen hasta 
insanlar bu deneylerin arkasındadır. Hak ettikleri tek şey iki 
kaşları arasına bir kurşundur.

Ama, belirttiğimiz gibi, bizler hastalıklı bilimsel kafaların 
ve bu çok ulusluların stratejilerinin sadece basit bir kaydını 

tutmak istemiyoruz. Hedefimiz topyekün kurtuluş için herhangi 
bir araçla sabotaj ve yıkımdır. Kalıpları kırıyoruz. Doğayı ve 
çevreyi sömüren şirketlere saldırıya aktif olarak katılmak 
moda değildir. Bizler hippiler ve pasifist çevreciler gibi 
şiddeti kınayan “duyarlı” bireyler değiliz. Bizler bu gibi pasif 
bireylerden hoşlanmıyoruz. Şiddet yaşamlarımızın tamamlayıcı 
bir parçasıdır ve yıkım sadece devrimci bir eylem değildir. 
Şiddet yoluyla isyan yaşamlarımızdaki zevkin artışıdır. Bizler 
yeni bir anarşist fikir ve eylem akımının parçasıyız.

Hayal güçlerimizi bu uygarlaşmış, katil toplumun kabusu 
olmak için kullanıyoruz. Bizler eylemlerimiz için halk desteği 
istemiyoruz. Elbette ki, bütün olarak bir toplum eleştirmeden 
bizim hedefimiz olmayacaktır, ancak dünya çapındaki 
düzinelerce hücremizin ve tutsak edilmiş FAI (Enformel 
Anarşist Federasyon) ve CCF’li (Ateş Hücreleri Komplosu) 
yoldaşların yazılarında çoktan açıklanmıştır.

IV. “YEŞİL İNTİKAM” PROJESİ.

Bu eylem “YEŞİL İNTİKAM” adı altında enformel yakınlık 
gruplarının ve FAI hücrelerinin yeni bir koordinasyon projesinin 
başlangıcını işaret etmektedir. Bizler, doğayı, vahşi yaşamı 
ve doğayı faaliyetleriyle sömüren şirket ve bireylerden 
intikam almak ve onları sabote etmek için dünya çapındaki 
tüm yoldaşları ve doğrudan eylem hücrelerini komploya ve 
koordine olmaya çağırıyoruz. Tüm araçlarla.

Bizim için, en iyi taktik fabrikalara, elektrik santrallerine ve 
genetik laboratuvarlarına boya, ateş ve bomba ile saldırmaktır. 
Çok uluslu şirketlerin -mermilerimizi katillere ve onların 
yöneticilerine harcamak – diktatörlüğünü inşaa eden malların 
akıcı sirkülasyonunu sabote etmektir.

“YEŞİL İNTİKAM” projesiyle Yeni Anarşi ve uygarlık karşıtı 
gerilim perspektifiyle bir praksis diyalogunun başlangıcını 

işaret ediyoruz. Eleştirimizi dünya çapındaki bazı ALF 
hücrelerinin sahip olduğu insan yaşamına (düşmanlarımızdan 
biri için dahi) saygının ideolojik kırılmalarını ortadan 
kaldırmaya yönelik yöneltiyoruz. Bize göre, saldırılarımız 
binaların altyapılarının tahrip edilmesiyle sınırlı olmamalı. 
Hayvanları zehirleyenler aynı şekilde muamele görmeli. Onlara 
kendi zehirlerini yedirmeliyiz. Sonuçta, kurumların (yöneticiler, 
bilimadamları, yasal danışmanlar vs.) fiziksel varlığını hedef 
almayı ihmal etmemek önemlidir. Böylelikle, “YEŞİL İNTİKAM” 
projesi mücadelenin paralel patikaları arasındaki bir kesişim 
anıdır. Anarko-nihilistlerle uygarlık karşıtı eko-anarşistlerin 
buluşma noktasıdır.

Ekolojik haklara yönelik idealler ve mazeretlerden uzak 
yeni anarşist gerilla potansiyelin sanatıdır.

Çünkü doğanın sömürüsüne karşı savaş alternatif 
tüketicilikle pasif bir boykot anlamına gelmez. Ne de sağlık 
nedenlerinden dolayı vejetaryen diyeti tercih etmek ya da 
hayvan katliamı için ikiyüzlü bir duyarlılık anlamına gelmez. 
Dünyayı, insanlığı, hayvanları ve doğayı yok eden her şirketin 
yıkımı ve onlara saldırmak anlamına gelir.

Ekoloji bilinci maskeli bir yalandır, bölündüğünde yeni 
anarşist şehir gerillasını oluşturur.

FAI (Enformel Anarşist Federasyon) yaşamlarımızı 
katledenlere karşı genel bir uluslararası intikam ve saldırı 
gerçekleştiren ELF ve ALF doğrudan eylem gruplarını ve 
uygarlık karşıtı yoldaşları davet eden yeni bir perspektifin 
yolunu açıyor. FAI’nin uluslararası işbirliği ve koordinasyonu 
yoluyla, bizler tekno-endüstriyel metropolde görünmez bir 
şekilde dolaşıyoruz ve daha tehlikeli hale geliyoruz…

“YEŞİL İNTİKAM”ın parçası olacak olan her eylem, 
başlattığımız harekete başka bir katkıdır. FAI ve anarşist pratik 
içerisindeki Kara Enternasyonel çevreleri içerisindeki uygarlık 
karşıtı eğilimin yaratımına yönelik bir hareket.

Bu sadece başlangıç…

Hepimizin kurtuluşumuza kadar…

Bu eylemi küre çapındaki tüm FAI (Enformel Anarşist 
Federasyon) ve CCF (Ateş Hücreleri Komplosu) hücrelerine 
ithaf ediyoruz. Eylemimiz ayrıca Monica Caballero ve 
Francisco Solar yoldaşlar için yapılan uluslararası dayanışma 
çağrısına bir yanıttır. Yoldaşlar İspanya’da bombalama eylemi 
suçlamasıyla tutsak edilmişlerdi.

Marco Camenisch ve Gabriel Pombo da Silva yoldaşlara 
ve Güney Afrika’daki anarşist tutsaklara dayanışma ve 
desteğimizi gönderiyoruz.

Meksika’da açlık grevindeki tutsak Mario Gonzalez’le 
dayanışma.

Son olarak, Yunanistan’da tutsak Ateş Hücreleri 
Komplosu’nun 10 üyesini, FAI üyesi yoldaş Andreas 
Tsavdaridis’i ve aynı davadan hakkında dava açılan Spyros 
Mandylas’ı selamlıyoruz.

Yoldaşlar yanlız değilsiniz. Güneş doğmaya devam 
edecek… Hiçbir şey bitmedi, herşey şimdi başlıyor…

Yaşasın Yeni Anarşi 

Topyekün kurtuluşa kadar

FAI/IRF Enformel Anarşist Federasyon /  Uluslararası 
Devrimci Cephe Nicola ve Alfredo Hücresi

Act for freedom now

www.vimeo.com/82670136
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İngiltere & Bristol Indymedia’sı 
websitelerinin sürekli olarak 

FAI/CCF/IRF, 325 ve pratik 
içerisindeki anarşistlerle bağlantılı 
isyancı projelerin lekelenmesi ve 
karalanması için kullanılmasına izin 
vermektedir.

Bu sitelerin uzun zamandır 
isyancılara karşı yalan yanlış 
bilgilerin yayılmasına izin 
verdikleri biliniyor. Eylemlere 
katılanların fotoğraflarının yüzlerini 
bulanıklaştırmadan yayınlanmasına 
ve onların güvenliğinin riske 
atılmasına müsaade etmekte, daha 
da iğrenci yaptıkları işle gözaltına 
alınanlarla ilgili polis dosyalarının 
doldurulmasına hızla yardımcı 
olmaktadır.

Sadece baskıya hizmet eden 
dedikoduların yayınlanarak 
dağıtılmasına müsaade etmiyorlar, 
ayrıca sabotajların ve saldırıların 
varsayılan doğası üzerine 
hakimler gibi hareket ediyorlar.  
Kontroledilemezler üzerinde kendi 
itaatkarlıklarını dayatabildikleri 
histerik suçlamalara inanmış 
olan sivil anarşistler gibi onların 
davranışları üzerinde hükmeden 
bir etkiyi amaçlayarak saldırılara ve 
eylem gruplarına karşı ayrımcılığı 
dayatmanın peşinde olmuşlardır.

Kahrolsun Indymedia UK ve Anarko-Sol
* Bu metin Dark Matter Yayınlarıyla birlikte hazırladığımız  ‘Anarşi - Sivil ya da Yıkıcı?’ : Sivil Anarşizme Karşı Metinler Derlemesi broşüründen alınmıştır.

Suriyeli bir anarşist; Emperyalist müdahale ve Suriye devrimi üzerine
Suriye devrimi kendi kaderini 

tayin etme mücadelesi olarak 
başlayan bir devrimdir. Suriye halkı 
kendi kaderini belirleme talebiyle 
sokaklara döküldü. Ve, iki yıldan 
fazla bir süredir, tüm ihtimallere karşı 
ve Esad rejiminden gelen büyük 
baskı ve yıkım karşısında azimle 
mücadeleye devam ettiler.

Devrimci süreç boyunca, halkın 
öz-yönetim mücadelesine karşı 
çalışan bir çok aktör sahneye çıktı. 
İran ve milisleri, Rusya’yı da arkasına 
alarak Suriye halkına haklarının 
verilmemesini garanti ederek rejime 
yardımcı oldular. Irak ve Şam İslam 
Devleti’nin cihatçıları ve diğerleri, 
“Esad rejimiyle mücadele” maskesi 
altında halkın kendi kaderini 
tayin etme mücadelesine karşı 
çalışmaktadır. Ve bizler her hangi 
bir Batı müdahalesi karşısında aynı 
şekilde düşünüyoruz.

Bazıları, artık çok geç kalındığını, 
meselenin özyönetim olmaktan çıkıp 
sadece katliamı durdurmak olduğunu 
savunabilir. Bu savunamayacağım 
bir durumdur. Şayet mesele sadece 
katliamı durdurmak ise, o halde 

İngiltere & Bristol IMC legalizme 
ve sözümona ‘doğrudan’ demokrasi 
batağına saplanmış İngiliz aktivist 
sürüsünün son ümitsiz çığlıkları için 
ufacık forumlardan oluştuğu için 
projelerimize olan düşmanlıkları 
şaşırtıcı değildir. Sürekli anarşist 
mala zarar eylemlerine ve 2011 
ayaklanmalarına rağmen, ‘hareket’ 
neredeyse tamamen gözden 
düşmüş ve güncelliğini yitirmiş 
olduğunu gösterdi; bireysel isyan 
ateşinin amatör gazeteci pirelere, 
klavye imparatorlarına ya da iyi 
niyetli sırtlanlara ihtiyacı yoktu.

Yeni anarşist enternasyonel 
savaşın bu gibi işe yaramaz insanlara 
ihtiyacı veya gereksinimi yok, çünkü 
kendi bilgi yapılarını yaratmıştır ve 
‘sosyal’ ve ‘anti-sosyal’ alandaki 
mücadeleleri sağlamlaştırmış olan 
bir çoğunu birlikte yaratılmasına 
ve oluşmasına yardımcı olmuştur. 
Enformel uluslararası çeviri ve 
karşı-enformasyon ağı, 13 yıl 
önce birden ortaya çıktığı ‘zirve-
karşıtı’/ ‘küreselleşme karşıtı’ süreci 
karakterize etmiş olan düzmece sivil 
haklar sözleşmesine, demokrasi 
pazarlığına ve yasal muhalefete 
büyük oranda dayanan, bir takım 
zayıf siyasi ve sosyal değerlere 
dayanan, bir çok Indymedia sitesini 
gölgede bırakmış, büyük orada 

bireysel çabadan oluşan kendine 
özgü bir gerçekliği vardır. Enformel 
internet anarşist ağı önceki 
enformasyon aktivizmi sitelerinin 
bir çoğunun üstesinden gelir ve 
bu konuda uluslararası boyutta 
devam eden bir gelişme sözkonusu. 
‘Hareketin’ fiziksel ve sanal önceki 
birçok alanı, şimdi düşmanın 
ellerindedir, ya da düşmanın eline 
geçti geçecek.

İngiltere’deki ‘sosyal/
anarşist hareketten’ ‘daha güzel 
günler’ için nostaljinin bayat bir 
sosyalist esintisinden başka bir 
şey gelmeyecektir. Sivillikleri, 
yeni enternasyonalist anarşinin 
ve gelecek nesillerin silahlı 
mücadelesinin gelişiminin kutupsal 
karşıtıdır. Sivil anarşizm yeni 
anarşist savaşı ve metotlarını, 
ilkelerini  kınar ve isyancı bilinci, 
devrimci dili ve saldırının aciliyetinin 
bireysel farkındalığını reddeder.

Alfredo Cospito ve Nicola Gai 
Cenova’daki son mahkemesi, 
bize CEO Roberto Adinolfi’nin 
vurulmasının İngiltere’deki Anarşist 
Federasyon’un/Libcom tarafından  
kınanması olarak dönmektedir. Olga 
Hücresi/FAI’den tutuklu anarşistler 
mahkemeye karşı onurlu ve devrimci 
duruşlarını kanıtladılar. Bu noktada 

sivil anarşizmden bize kalan nedir? 
Anarşist “terörizm” karşısında 
korkaklıklarını kanıtlayan hatalı 
ve panik içerisindeki açıklamalar! 
Ağız dalaşı yapan, arkadan 
bıçaklayan hainler geçmişin anarşist 
komünistlerineya da bugünün genç 
asilerine nazaran Sosyalist İşçi 
Partisine daha yakındırlar.

Yaşamları boyunca hiç elde 
etmedikleri iktidarın yerini almaya 
istekli olan sivil anarşistler 
mekanlarını ve kukla gruplarını 
polis gözetimine sundukları 
kimlik kopyaları gibi sembolik bir 
hareketi dolaşıma sokarlar. Bir 
çoğu nicelik ilüzyonuna batmış, 
halen tarikat benzeri altkültürleriyle 
izole olmaya devam etmekte 
ve eylemleri rejimin siyasi 
tuzaklarını içine alan demokratik 
mekanizmanın parçası olarak 

sosyal barışı güçlendirmektedir. 
Kendi kültürel konumlarını asla riske 
atmayacaklardır.

Eski anarşist örgütlenmelerin, 
aktivist gruplarının ve sosyal 
merkezlerin gereksiz cesetlerinden 
uzak durun. Tedbirsiz ve iyi 
niyetli görünüme aldanıp tuzağa 
düşmeyin. İngiltere’de çok az 
devrimci bulursunuz. Kendi 
devrimci arkadaşlıklarınızı geliştirin, 
kendinizi eğitin, sağlığınıza özen 
gösterin, kendinizi geliştirin, 
silahlanın, hedeflerinizi araştırın ve 
saldırın. Anti-kurumların amatör-
profesyonellerinin yalanlarıyla 
zamanınızı harcamayın. Kendinize 
inannın, geçmişinizi ateşe verin ve 
yaşayın.

Aktivist kurumlara karşı 
anarşist-nihilistler - 325

cihatçıları desteklemek daha 
mantıklıdır, çünkü onların Esad 
rejimiyle boy ölçüşecek kadar silahlı 
ve donanımlı olduklarını kimse inkar 
edemez. Ama desteklemedim ve 
bir çok insan desteklemedi, çünkü 
bizler biliyoruz ki, rejimle mücadele 
kapasiteleri ne kadar yüksek olursa 
olsun, onlar Suriye halkıyla aynı 
hedefleri paylaşmıyorlar. Onlar 
sadece Suriye halkını kontrol altında 
tutmak ve onların kendi kaderlerini 
tayin etme isteklerini boğmak 
istiyorlar. Bu nedenle, onlar her ne 
kadar rejime karşı mücadele etseler 
de karşı devrimcidirler.

Ve şimdi Suriye’de olası bir 
Batı müdahalesi karşısında, aynı 

pozisyonu savunuyorum. Bir çok 
insan ideolojik olduğumu ve sadece 
katliamları durdurmaya odaklanmam 
gerektiğini söyleyebilir; ama bu 
insanlar pragmatik anlamda ve 
kendi düşünce çerçevesi içerisinde 
bile, “bunların sadece cezalandırıcı 
saldırılar olacağı” ve “rejimi 
devirme niyetinde olmadıkları” gibi 
Birleşmiş Milletler’in (BM) tekrar 
eden dayatmalarından sonra kendi 
argümanlarının tutar yolu olmadığını 
gözardı ediyorlar.  Bu saldırıların 
katliamları durdurmak için bir işe 
yarayacağına veya Suriye krizini 
“çözeceğine” dair bir belirti var mı?

Bağımsızlık umurumda değil. 
Suriye günümüzde Suriyelilerle 
birlikte herkesin toprağıdır. 

Suriye’nin bağımsızlığı miti batılı 
müdahalesine karşı olduğumdan 
değildir. Suriye’nin yıkımının 
beklentisinden de değildir. Zaten 
bu suç rejimi tarafından yeterince 
yıkıma uğruyor. Batı müdahalesine 
karşıyım çünkü bu müdahale halkın 
özyönetimine ve böylelikle Suriye 
devrimine karşı işletilecektir.

Esad kendi halkına kimyasal 
silahlarla saldırdı. Bu konuda 
şüphem yok. Ve bu önlenebilir, 
şayet Suriye direnişinin dengeyi 
rejime karşı kurabilmesi için silah 
verilebilirse. Ama yabancı güçler, 
Esad’ın kazanmasını istemeyerek, 
aynı zamanda direnişin de 
kazanmasını istemeyerek hiçbir şey 

yapmadılar. Kendilerini savunmaları 
için silahları Suriye halkına 
veremezlerdi, çünkü en son kimin 
eline geçebileceğini kim bilebilirdi 
ki? Kazara yabancı çıkarları yerine 
kendi kaderlerini belirlemek isteyen 
Suriyelilerin eline geçebilirdi!

Şimdi dönüp dolaşıp aynı yere 
geliyoruz. Kimse Suriye direnişini 
silahlandırmadı, o nedenle rejim 
tarafından katledildiler veya 
cihatçı sızmalara katlanmak 
zorunda bırakıldılar. Bu nedenle 
Esad Suriyelilere karşı kimyasal 
silahlar kullandı ve Batı Esad’a 
Suriyelilerin gelecekleri konusunda 
söyleyecek bir şeyleri kalmaması 
için bir ders vermek istedi. Ve rejim 
muhtemelen Batı’nın “cezalandırıcı” 
müdahaleleriyle yaşayacaktır ve 
katliamlar durmayacaktır.

Ancak tüm bunlara rağmen, 
Suriye devrimi ve devrimin kalbinde, 
Suriye halkının kurtuluş ve kendi 
kaderini tayin etme mücadelesi 
sürecektir.

Darth Nader

Annelere ve Babalara…
Onurumuzu geri kazanıyoruz. 

Cesaretimizi topluyoruz. 
Kendimizi, arkadaşlarımızı baştan 
tanıyoruz.

Aslında kimse tükenmiş değildi. 
Polisi, okulu kimse sevmezdi. 
Hastanedir mahkemedir hep sıkıntılı 
yerlerdi. Saçma sapan konular 
anlatan hocalar, öğrencisine takan 
ayrı cinsler… Doktorlar desen 
devlet hastanesindeysen yüzüne 
bakmaz, yani belki ona annenin 
hayatını emanet edeceksin, 
belki ilgisizlikten ölecek kadın. 
Mahkemeleri de filmlerdeki gibi 
sanardık. Halbuki kimseyi doğru 
düzgün dinlemeyen bi herif alakasız 
bi karara bağlıyormuş olayları. 
Zaten sırtı pek dayısı bol adama 

mahkeme açmak gibi boş işlerle 
de uğraşmadık biz. Yunusuyla 
bilmemnesiyle polisler kimlik sorar 
artizlik yapar dururdu bi tek. Onların 
da arkasından basardık küfürü. 
Gerçi yeri geldi aileler aşiretler 
toplandı karakol da bastılar. Boş 
bi ülkede değiliz, var bişeyler. Hep 
vardı. Aman yeter ki örgütlenmesin 
hep beraber çullanmasınlar diye 
medyasından okulda, devrimcilere 
işkence edilmesine, öldürülmesine 
kadar her şeyi de yaptılar. İyi de 
becermişler demek ki, 80lerden 
bugüne kadar böyle hep tekil tekil 
ne bileyim komutanını vur askerden 
kaç, puşt doktorun, hocanın, 
hâkimin tekini bıçakla gibi radikal 
olaylarımız olmuş anca. Tabi 
falçatalı travestilerin kendilerini 

cesurca savunmaları, başka 
yerde bir kadının tecavüzcüsünü 
kendi elleriyle en uygun şekilde 
cezalandırması gibi şeylerin de 
hakkını vermek gerek. Demek ki 
neymiş, mal bir halk değilmişiz. Bu 
haysiyetsiz medyadan saçma sapan 
şeyler duyup izleyip meydanlara 
çıkanlara, sokaklarda mücadele 
verenlere ayar olmasak, perişan 
olmuşlardı çoktan. Tabi devleti 
yönetenler de yok eğitim şartla yok 
teröristler provokatörler diye diye 
kafaları iyi ambale ettiler bugüne 
kadar.

Bir yandan düşünüyorum da, 
iyi ki aman oğlum erken dön, 
şuna karışma kavgaya bulaşma 
zırıltılarına yenik düşmemiş, öyle 

sürekli korkutularak büyümemiş, 
dışarının sokağın sakat yerler 
olduğunu anlatan o hain hikayelere 
aldırış etmemiş kamyon kamyon, 
otobüs otobüs adam var. Anlatılan 
mavallara hain diyorum. Çünkü 
böyle böyle çocukları hele ki kız 
çocuklarını korkak, sinmiş, ezik, 
kendi gücüne, arkadaşlarına, hiç 
kimseye güvenmeyen, karamsar, 
melankolik, aptal birer zavallıya 
çeviriyolar.

Bu sefer destanı mahalleli 
gençler yazdı. Analar, babalar 
öğünün, bi baltaya sap olmaz 
dedikleriniz, serseri, söz dinlemez 
dedikleriniz sedye sedye barikat 
oldular. İşçiler bir bakın da anlayın. 
Sizden tek istediğimiz sigara parası 

ve onurlu bir babaydı. Bizi artık eve 
çağırmayın, sofrayı buzdolabına 
kaldırın da gelin. Kızılaya gelin, 
tunalıya gelin, biz sizi kollarız. Yeter 
ki onurlu olun, biraz cesur olun. 
Bakın az kaldı, deviriyoruz. Artık 
bize kimse lagaluga yapamayacak.
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İsyankar anarşizm bütün sosyal sorunlara ideolojik bir çözüm, 
ideolojiler ve fikirlerin kapitalist pazarında bir meta değildir, 

ancak devletin egemenliğine ve kapitalizmin sürekliliğine 
son verme amacını daha ileriye götürmek için analize ve 
tartışmayı gerektiren bir pratiktir. Bizler ideal bir toplum 
tasavvurunu ve bir ütopya imajını insanların tüketimine 
sunmanın peşinde değiliz. Tarih boyunca, toplumun devleti 
geride bırakacağı bir noktaya evrileceğine inananlar dışındaki 
çoğu anarşist isyankar anarşistler olmuşlardır. Daha basit 
ifadelerle, bu devletin kendi kendine yıkılmayacağı ve bu 
yüzden anarşistlerin yenilgiyi beklemektense saldırmak 
zorunda oldukları anlamına geliyor; ihtiyacımız olan açık isyan 
ve ezilenlerin ve dışlananların arasında yıkıcılığı yaymaktır. 
Burada bizlerin ve bazı diğer isyankar anarşistlerin bu genel 
sorundan elde ettikleri bazı saklı anlamları ayrıntılarıyla 
açıklayacağız: eğer devlet kendiliğinden yok olmayacaksa, 
o zaman onun varlığını nasıl sona erdirebiliriz? İsyankar 
anarşi bu yüzden öncelikli olarak bir pratiktir ve saldırının 
örgütlenmesine odaklanır. Bu notlar hiçbir şekilde kapalı veya 
bitirilmiş nihai sonuçlar değildir; bunların süren tartışmaların 
bir parçası olacağını umuyoruz ve elbette cevaplarınız 
başımız üstünedir (ilginç yanıtlar Hot Tide dergisinin yeni 
sayısında yayınlanacaktır). Bu içeriğin çoğu Insurrection 
ve Elephant Yayınları’nın eski sayılarından derlenmiştir 
(Websitemizdeki Insurrection Sayfasına bakın ve isterseniz 
yazın).

1: DEVLET KENDİ KENDİNE YOK OLMAYACAK; 
SALDIR

Sermaye devleti kendi kendine “sönümlenmeyecek,” 
görünüşe göre bir çok anarşist buna inanmaya başladı–
bazıları ise sadece soyut bekleme pozisyonunda kalmakla 
yetinmiyor, yeni dünyanın yaratımının eskinin yıkımına 
dayandığına inananların eylemlerini açıkça kınıyorlar. Saldırı 
temsilin, pasifleşmenin, kurban edilmenin, uyumun ve 
uzlaşmanın reddidir.

Propagandanın nasıl eyleyeceğimizi açığa kavuşturmakta 
bir rolü olsa da, isyanın yolunu propaganda ile değil eyleyerek 
ve eylemeyi öğrenerek gerçekleştireceğiz. Beklemek sadece 
beklemeyi öğretir; eylerken eylemeyi öğreniriz.

İsyanın gücü askeri değil, sosyaldir. Genelleşmiş bir 
ayaklanmanın önemini değerlendirme ölçütümüz silahlı 
çatışma değil, aksine ekonominin ve normalliğin felç 
edilmesinin şiddetidir.

2. ÖZ-ETKİNLİK YÖNETİLEN İSYANA KARŞI: 
AYAKLANMADAN DEVRİME

Anarşistler için, devrim daimi referans noktasıdır, ne 
yaptığımız ve hangi problemle ilgilendiğimiz önemli değildir. 
Ancak devrim bir referans noktası olarak kullanılacak bir 
efsane değildir. Çünkü tamamen somut bir olaydır, gündelik 
yaşamda sosyal devrimin gerçek manada tüm özgürleştirici 
karakteristiklerine sahip olan mütevazi girişimler yoluyla inşaa 
edilmelidir. En mütevazi girişimler isyanlardır. Toplumun en 
ezilmiş ve dışlanmışlarının ve politik olarak hassaslaşmış olan 
azınlıkların ayaklanması bizi devrime götürecek olan isyanın 
akışıyla gittikçe genişleyen bir zeminde yer almayı mümkün 
kılan bir yol açar.

Orta ölçekli ve uzun erimli mücadeleler geliştirmeliyiz. 
Koordineli ve bereketli bir biçimde kullanılan farklı metotlar 
için açık stratejiler gerekir.

Otonom eylem: mücadelenin özyönetimi mücadelelerin 
kendi kararlarında ve eylemlerinde otonom olması anlamına 
gelir; bu mücadelenin her zaman kontrol altına almaya 
girişen sentez örgütlenmesinin tam tersidir. Tek bir kontrol 
eden grubun olduğu örgütlenmeler içerisinde sentezlenen 
mücadeleler varolan toplumun iktidar yapısına kolaylıkla uyum 
sağlayabilir. Kendi kendine örgütlenen mücadeleler sosyal 
alanda yayılırken doğası gereği kontrol edilemezdirler.

3. KONTROL EDİLEMEZLİK YÖNETİLEN İSYANA 
KARŞI: SALDIRININ YAYILMASI

Belli bir mücadelenin sonucunu önceden kestirebilmek 
mümkün değildir. Sınırlı bir mücadelenin bile hiç beklenmedik 
sonuçları olabilir. Çeşitli isyanlardan –kısıtlı ve çerçevesi 
çizilmiş–devrime geçiş herhangi bir metotla önceden garanti 
edilemez.

Sistemin korktuğu kendi içinde bu sabotaj eylemleri 
değil, bu eylemlerin sosyal olarak yayılmasıdır. En mütevazi 
aracı kulanan proleterleşmiş her birey kendi başına veya 
başkalarıyla birlikte kendi hedeflerini belirleyebilirler. 
Devletin ve sermayenin tüm sosyal alan üzerinde bir kontrol 
aygıtını işletmesi maddi olarak imkansızdır. Kontrol ağıyla 
gerçekten mücadele etmek isteyenler kendi teorik ve pratik 
katkılarını yapabilirler.  Sistemle bağların kopuşu sabotaj 
eylemlerinin yayılmasıyla aynı zamana rastlar. Sosyal kendi 

ISYANKAR ANARŞIZM ÜZERINE 
BAZI NOTLAR

kendine kurtuluşun anonim pratiği, iktidar tarafından konulan 
engelleme kodlarını kırarak tüm alanlara yayılabilir.

Bu yüzden, herkesin ulaşabileceği sofistike olmayan 
araçları gerektiren, kolaylıkla tekrarlanabilir küçük eylemler, 
kendi sadelik ve doğallıklarıyla kontrol edilemezdirler. Bunlar 
karşı-direniş çabalarında en gelişmiş teknolojik gelişmeleri 
bile alaya alırlar.

4. KALICI ÇATIŞMACILIK KURUMSAL 
KUVVETLERLE ARABULMAYA KARŞI

Çatışmacılık iktidardakilere karşı mücadeledeki kalıcı 
unsurlardan biri olarak görülmelidir. Bu unsurlardan yoksun 
bir mücadele bizi kurumlarla aramızı bulmaya zorlar, 
kendi sömürülmemize aktif olarak katıldığımız bir nokta 
olan parlamenter kararlarla gerçekleştirilmiş yanıltıcı bir 
özgürleşmeye inanma ve temsil edilme alışkanlığını büyütür.

Birinin amaçlarına şiddet yoluyla ulaşmaya kalkışmasına 
çekinceli davranmak için kişisel nedenler olabilir. Ama 
şiddetsizlik ne zaman ihlal edilemez ilke haline getirilir ve 
gerçeklik nerede ‘iyi’ ve ‘kötü’ olarak bölünür, o zaman 
tartışmalar değer kazanmaya devam etmez ve herşey 
boyun eğme ve itaat çerçevesinde görülür. Küreselleşme 
karşıtı hareketin memurları, kendilerini uzak tutup diğerlerini 
kınayarak bilhassa bir noktayı açıklığa kavuşturmuştu: o da, 
kendi ilkelerini -uygulamak zorunda hissettikleri- hareketin 
bütününe bir iktidarlarmış gibi dayatmalarıydı.

5. İLLEGALİTE; İSYAN SADECE BANKA 
SOYMAK DEĞİLDİR

İsyankar anarşizm hayatta kalma ahlakı değildir: 
hepimiz çeşitli şekillerde hayatta kalıyoruz, çoğu kez 
sosyal pozisyonumuz, yeteneklerimiz ve zevklerimiz gereği 
sermayeyle uzlaşıyoruz. Bizler yaşamak ve projelerimizi 
gerçekleştiebilmek için kendimizi ücretli köleliğin 
prangalarından kurtarmak için illegal araçların kullanımına 
ahlaki olarak kesinlikle karşı değiliz, yine de illegalliği 
fetişleştirmeyiz veya şehitlerle bir çeşit dine çevirmeyiz; 
illegalite basit bir araçtır ve çoğu zaman en iyisidir.

6. ENFORMEL ÖRGÜTLENME; PROFESYONEL 
DEVRİMCİLER VEYA EYLEMCİLER, KALICI 
ÖRGÜTLENMELER DEĞİL

Parti/sendikadan öz-örgütlenmeye:
Devrimci hareket içerisinde derin farklılıklar mevcut: 

mücadelenin ve onun öz-örgütlenmesinin niteliğine anarşist 
eğilim ve nicelik ve merkezileşmeye otoriter eğilim.

Örgütlenme somut görevler içindir: bu nedenle bizler 
mücadeleyi sentezlemeye çalışan ve sermaye ve devlete 
entegrasyonun unsurları haline gelen parti, sendika ve kalıcı 
örgütlenmelere karşıyız. Amaçları sadece kendi varlıklarını 
idame ettirmek haline gelir, en kötü ihtimalle önce örgütü 
kurarlar sonra mücadele bulur veya yaratırlar. Görevimiz 
eylemektir; örgütlenme bir araçtır. O nedenle eylemin 
temsiliyetine veya bir örgüt için çalışmaya karşıyız: bizim 
isyana yol açacak genelleşmiş bir harekete ihtiyacımız var, 
yönetilen mücadelelere değil. Örgütlenme belirli hedeflerin 
savunması için değil, belirli hedeflere saldırı için olmalıdır.

Enformel örgütlenme ortak bir benzerlikle birbirine 
bağlı bir kaç yoldaşa dayalıdır. Bu yoldaşların bir bütün 
olarak karşılaşacakları daha büyük sorunlar daha büyük 
benzerlikler kurmalarını sağlayacaktır. Birlikte eylemenin 
kapasitesinin etkili olduğu gerçek örgütlenme, yani birbirini 
nerede bulacağını bilmek, birlikte sorunları analiz etmek ve 
çözümlemek ve eyleme geçmek, bunların hepsi ulaşılabilecek 
benzerliklerin boyutuyla ilgilidir ve programlarla, platformlarla, 
bayraklarla ve gizli partilerle ilgisi yoktur. Enformel anarşist 
örgütlenme bu nedenle ortak bir benzerlik etrafında birleşmiş 
özel bir örgütlenmedir.

Anarşist azınlık ve ezilen ve dışlanan:
Bizler ezilenleriz ve dışlanmışlarız ve bu nedenle 

görevimiz eylemektir. Ancak bazıları eylemi, büyük ve görünür 
sosyal hareketlerin parçası olmadığı ve “proleteryanın 
yerine eyleme geçildiği” argümanıyla eleştirmektedir. 
Onlar eylemek yerine analiz etmeyi ve beklemeyi nasihat 
ediyor. Söylediklerine göre, bizler ezilenlerin yanında olan 
ezilenler değilmişiz; arzularımız, öfkemiz ve zayıflığımız sınıf 
mücadelesinin bir parçası değilmiş. Bu, ezilenler ve yıkıcılar 
arasında ideolojik ayrımlar yaratmaktan başka bir şey değildir.

Aktif anarşist azınlık sayıların kölesi değildir, sınıf 
çatışmasının toplumun ezilenleri içerisinde en düşük seviyede 
olduğunda bile iktidara karşı eylemeye devam eder. Anarşist 
eylem bu nedenle mücadeleyi başından sonuna tüm ezilen 
sınıfı tek bir büyük örgüt içerisinde örgütlemeyi ve savunmayı 
hedeflememelidir, ama mücadelenin tekil yönlerini belirlemeli 

ve kendi saldırı kararlarını kendileri yerine getirmelidir. Bizler 
ayrıca büyük kitle mücadelelerinin basmakalıp imgelerinden 
uzaklaşmalıyız ve bir hareketin sonsuz büyümesi fikri herşeye 
hükmetmek ve kontrol etmektir.

Çok sayıda ezilen ve dışlananla kurulan ilişkiler zamanın 
geçmesine dayanmak zorunda olan yani sömürücülerin 
saldırılarına karşı direnişe ve sonsuz büyümeye dayanmak 
zorunda olan bir şey gibi şekillendirilemez. Bunun şüphesiz 
saldırıdan gelen ve artçı bir ilişkiden gelmeyen daha 
indirgenmiş bir boyutu olmak zorundadır.

Bizler mücadelemizi isyan koşullarında ortaya çıkabilen 
ve gizli çatışmanın gelişip öne taşınacağı bir biçimde 
inşaa etmeye başlayabiliriz. Bu şekilde anarşist azınlık ile 
mücadelenin gelişebileceği belirli durumlar arasında bir bağ 
kurulur.

7. BİREY VE SOSYAL: BİREYCİLİK VE 
KOMÜNİZM, HATALI BİR PROBLEM

Bireycilikte ve komünizmde en iyisi olan neyse 
onu kucaklıyoruz.

İsyan bireyin zoraki ve kontrol altındaki şartlardan kopmak 
ve birinin kendi uygun gördüğü zamanda kendi hayatını 
yaratma kapasitesini yeniden sahiplenme arzusuyla başlar. 
Bu da, kendileri ve kendi varlık koşulları arasındaki ayrımın 
üstesinden gelmelerini gerektirir. Bir kaç ayrıcalıklının varlık 
koşullarını kontrol altına aldığı yerde, çoğu bireyin kendi 
varlıklarını kendi şartlarına göre gerçekten belirleyebilmeleri 
imkansızdır. Bireysellik, sadece varlık koşullarına erişimin 
eşitliğinin sosyal bir gerçeklik olduğu yerde gelişebilir. Erişim 
eşitliği komünizmdir; bireylerin bu erişimle ne yapacakları 
kendilerine ve çevresindekilere bağlıdır. Bu nedenle gerçek 
komünizmde eşitlik ve kişilerin kimlikleri yoktur. Bizi bir kimliğe 
ve varoluşta eşitliğe zorlayan şey bugünkü sistemin bize 
dayattığı sosyal rollerdir. Bireysellik ve komünizm arasında bir  
tezat yoktur.

8. BİZLER EZİLENLERİZ, BİZLER KARŞITIZ: 
BEKLEYECEK VAKTİMİZ YOK

Şüphesiz, kapitalizm onu sarsan periyodik krizlerden 
kaçınmak amacıyla onu kendini düzeltme ve evrim 
süreçlerine iten derin çelişkileri barındırır; ancak bizler bu 
krizleri bekleyerek kendimizi sakınamayız. İsyancı süreçlerin 
unsurlarını hızlandırmak için gereksinimlere yanıt verirlerse 
gerçekleştiklerinde hoş karşılanacaktır. Ezilenler olarak, 
yine de, kapitalizm için temel bir çelişkiyiz. Bu yüzden 
zaman isyan için her zaman uygundur, insanoğlunun kendi 
tarihinde herhangi bir zamanda devletin varlığına son vermiş 
olabileceğini not düşebiliriz. Bu sömürü ve baskı sisteminin 
süregelen yeniden üretiminden kopuş her zaman mümkün 
olmuştur.
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MISIR:

“PROTESTO ETMEK IÇIN IZIN
ALMAYA IHTIYACIMIZ YOK”

Yanında mücadele ettiğimiz sizlere: 26 Kasım 2013 
tarihinde, Mısır’da İç İşleri Bakanlığı tarafından 

onaylanmamış ve düzenlenmemiş tüm protestoların etkili 
bir şekilde yasaklandığı yeni bir yasanın uygulanmasına 
şahit olduk. Bu son yıllarda askerleri binlerce protestocuyu 
katletmiş, on binlercesini sakatlamış ve daha bilinmeyen bir 
çok insana işkence etmiş olan aynı İç İşleri Bakanlığı. Bu 
güvenlik aygıtı, Mısır ordusunu doğrudan otorite konumuna 
dönüştüren Temmuz’daki darbeden bu yana gerçekleştirilmiş 
yeni bir küstahlık peşindedir. 26 Kasım öğle saatlerinde, çevik 
kuvvet polisi bir yıl önce Gaber “Gika” Salah’ın katledilmesini 
anmak için gerçekleştirilen eyleme saldırdı. Protestonun 
yasadışı olduğunu anons eden polis göstericilere panzerlerle 
ve coplarla saldırdı, bir kaç kişiyi gözaltına aldı. Saatler 
sonra, ¨Siviller için Askeri Mahkemelere Hayır¨ adlı kampanya 
anayasaya sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını 
sokulması ve anti-protesto yasasına karşı bir eylem organize 
etti. Bu defa, polis aralarında Mısır’ın bilinen eylemcilerin de 
olduğu düzinelerce insanı dövdü ve gözaltına aldı. Aynı grup 
darbeden bu yana Mübarek’in adaletsizliğine ve baskısına, 
SCAF’a, Müslüman Kardeşlere ve şimdi Abdel Fattah al 
Sisi’ye ve kukla sivil hükümete karşı savaşan insanlardı.

Polisin bazı protestocuları dövdüğü ve onlara cinsel 
olarak saldırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 
kamuoyunda oluşan öfke otoritelerin avukatları, gazetecileri ve 
tanınmış bir avuç erkek tutukluları serbest bırakmaya mecbur 
bıraktı. Tabi 24 erkek protestocu halen gözaltındaydı. Aynı 
şekilde ülke çapında aynı gayri meşru yasaya karşı gösteriler 
düzenleyen protestocular  halen gözaltındalar. Geçtiğimiz 
hafta yaşanan olaylar şunu gösterdi ki, Mısır’daki sözümona 
adalet sistemi, özellikle de anti-protesto yasasının amacı 
herhangi bir politik aktivitenin ve protestonun önlenmesinden 
başka bir şeyi hedeflemiyor. Müslüman Kardeşlerin terörist 
olarak yaftalanarak öcüleştirilmesi süren devrim çağrılarını 
da kapsayan tüm muhalefete tamamen göz açtırmamanın bir 
bahanesi olarak uygulanmaktadır.

27 Kasım’da, serbest bırakılan kadın protestoculardan 
altısı başsavcıya protesto çağrısı yapan insanlar oldukları 
bilgisini verdiler. Bu yeni yasaya göre başsavcının onları 
yeniden tutuklamasını gerektirmektedir. Başsavcı onların 

taleplerine aldırış etmediler ama gözaltı süresince sürekli 
işkence görmüş olan 24 erkek protestocunun tutukluluk 
sürelerini 15 gün daha uzattı. Mahkemede, tutuklular 
duruşmada “Kahrolsun Askeri Yönetim”  sloganı attılar ve 
açlık grevine başladılar.

28 Kasım’da, baskı polisin Kahire Üniversitesinde 
Müslüman Kardeşler’e destek için düzenlenen bir öğrenci 
protestosunun etrafını ablukaya almasıyla devam etti. 
İnsanların çevreden uzaklaşmasını engelledikten sonra 
polis kuvvetleri göstericilere ve içerideki diğer öğrencilere 
gözyaşartıcı gaz, saçma ve canlı mühimmatla saldırdı. 
Mohamed Reda’nın kurşunla yaralanmış bedeni o gece morga 
kaldırıldı. Arkadaşları onun politik bir insan olmadığını ve 
protestoya bile katılmadığını iddia ediyorlar. Mahkeme sonra 
diğer tutuklu öğrencileri cinayetle suçladı. Saatler sonra, polis 
Alaa Abdel Fattah’ın evini arama emri olmadan basarak onu 
ve eşini döverek kaçırdı; tüm bunlar 26′sındaki protestoyu 

örgütlediği suçlamasıyla gerçekleşmişti. Ertesi sabah savcılık 
onu Kahire Güvenlik Müdürlüğü’nde sorguya aldı ve sorgu için 
gözaltı süresini dört güne uzattı.

Özünde gaddar ve acımasız olan protesto yasası, 
2011′den beri yasaların protestoları kriminalleştirmek için 
düzenlendiğini göz önünde bulundurursak yeni değildir. Hem 
Ordu hem de Müslüman Kardeşler bu tür yasaları geçirmeye 
ve dayatmaya çalışmıştır. Bu yeni yasa sözde siyasi ağırlıktan 
uzak hukukun üstünlüğü tuzağıyla gelmektedir, ancak niyeti 
gayet açık: muhalefeti ezmek ve polisin şiddet ve öldürme 
yetkisini kullanabilmesi noktasında güçlendirmektir. Mısırlı 
yasa koyucuların yurtta bir yasaklama furyasını haklı 
göstermek için yurtdışında baskı kullanacak yüzsüzlüğe 
sahiptir.

Bu protesto yasasını reforme etme çağrısı değildir. 
Yasanın arkasındaki bu gibi tüm yasaların ve sistemin 
reddedilmesidir- yeni yüzüyle 25 Ocak 2011′de karşı karşıya 
geldiğimiz bir sistem. 3 Temmuz’daki askeri darbenin 
ardından, ordunun baş komutanı  liberallerden, emekli polis 
ve generallerden ve hatta 25 Ocak devrimine katılan bir 
kaç bireyden oluşan bir hükümet atadı. Sokaktaki herhangi 
bir muhalefeti yasadışı ilan etme çabalarında, liberallerin 
ve sözde “devrimcilerin” görevi güvenlik rejiminin şiddetini 
aklamaktır. Bu şahsiyetler rejimin cinayetlerinin ve işkencenin 
norm haline geldiği 25 Ocak öncesi Mısır’ını yeniden yaratma 
çabalarının en büyük yardımcılarıdırlar. Sokaktaki öfkeyi 
önlemek onları görevidir. 25 Ocak öncesi normallik durumuna 
dönüşün gerekçesi ise “terörle” mücadele ve “istikrar” ve 
“düzeni” sağlama zorunluluğudur.

Karşı devrimci rejimin ve onun silahlı kiralık katillerinin 
geçici heveslerini ve elverişliliklerini protesto etmeyeceğiz. 
Generallerin iktidar arzuları için 30 Haziran protestolarına 
adam taşıyarak bir devrim atama girişimlerinden sonra, 25 
Ocak Devrimi sokaklara geri döndü.

Arnavut Göçmenler Lokali: BUNLAR BIZIM DE GÜNLERIMIZ
Alexis Grigoropoulos’un katledilmesinin ardından eşi 

benzeri olmayan bir çalkantının, sonu gelmeyen bir öfke 
patlamasının içinde yaşamaya başladık. Görünüşe göre, bu 
başkaldırının öncüleri, bitmek tükenmek bilemeyen bir tutku 
ve içten gelen bir doğallık sayesinde bütün durumu tersine 
çeviren öğrenciler. Kendiliğinden olan ve idrak edemediğiniz 
bir biçimde örgütlenen, kontrol edemediğiniz bir şeyi 
durduramazsınız. Ayaklanmanın güzelliği de burdadır. Lise 
öğrencileri yaptıklarıyla tarihe geçerken, olan biteni yazma 
ve ideolojik olarak sınıflandırma işini başkalarına bırakıyorlar. 
Sokaklar, insiyatif ve tutku onlara ait.

Öğrenci gösterilerinin lokomotif görevi gördüğü bu geniş 
seferberliğe, ikinci nesil göçmenler ve mülteciler de kitlesel bir 
katılım gösteriyor. Mülteciler doğaçlama bir biçimde, dürtülerle 
hareket eden küçük gruplar halinde sokaklara çıkıyor. Şu 
anda, Yunanistan’daki en militan yabancılar mültecilerdir. 
Ne de olsa, kaybedecek çok az şeyleri var. Göçmen 
çocukları, lise ve üniversite eylemleri ile sol ve radikal sol 
orgütlenmeler sayesinde kitleler halinde dinamik biçimde 
hareketleniyor. Onlar göçmen topluluğun en bütünleşmiş, en 
cesur kesimi. Sanki bir somun ekmek için dileniyormuş gibi 
boyunlarını büküp buraya gelen ailelerine benzemiyorlar. 
O çocuklar yunan toplumunun bir parçası. Herhangi bir şey 
için dilenmiyor, yunan sınıf arkadaşlarıyla eşit olmayı talep 
ediyorlar. Eşit haklar. Sokaklarda ve hayal kurarken eşitlik.

Biz, politik örgütlü göçmenler için, bu ikinci Fransız 2005 
Kasım’ıdır. Hiçbir zaman insanların kabarmış öfkelerini 
herhangi bir biçimde yönlendirme yanılsamasına kapılmadık. 
Bunca yıldır sürdürdüğümüz mücadeleye rağmen, böylesine 
bir kitlesel tepkiyi hiç oluşturamamıştık. Şimdi, sokakların 
konuşma vakti geldi: 18 yıldır süren şiddet, baskı, sömürü ve 
aşağılamaya karşılık kulakları sağır eden bir çığlık. Bunlar 
bizim de günlerimiz.

Bunlar sınırlarda, karakollarda, işyerlerinde katledilen 
yüzlerce göçmen ve mültecinin günleridir. Bunlar, 
polisler ve “duyarlı vatandaşlar” tarafından katledilenlerin 
günleridir. Bunlar, sınırı geçmeye cüret ettikleri için, ölüm 
koşullarında çalıştıkları için, başlarını eğmedikleri için ölen 

veya sebepsiz yere katledilen insanların günleridir. Bunlar, 
Gramos Palusi’nin, Luan Bertelina’nın, Edison Yahai’nin, 
Tony Onuoha’nın , Abdurahim Edriz’in, Modaser Mohamed 
Ashtraf’ın ve unutmadığımız diğer insanların günleridir.

Bu günler, cezasız ve cevapsız kalan gündelik polis 
şiddetine cevaptır. Bu günler, sınırlarda, göçmen kamplarında 
çektiklerimize, şimdi hala maruz kaldığımız aşağılanmaya 
ve hor görülmeye cevaptır. Bu günler, haksız yere göçmen 
ve mültecileri hapse yollayan yunan mahkemelerinin apaçık 
adaletsizliğine, bizden esirgenen adalete verilen bir tepkidir.

Şu anda, ayaklanma günleri ve gecelerinde dahi 
göçmenler ağır bedeller ödüyor: Aşırı sağ ve polis 
saldırılarının yanı sıra, mahkemelerin hıristiyanca bir sevgiyle 
biz kafirlerin eline tutuşturduğu sınırdışı etme ve hapis 
kararları.

Bu günler, 18 yıldır dinmeksizin süren sömürüye cevaptır. 
Volos’un kenarlarında, olimpiyat inşaatlarında, Amliaada 
kentindeki unutulmayan mücadeleler için, anne-babalarımızın 
gördükleri zulme, onların kanına, kayıt-dışı emeğe ve sonsuz 
vardiyalara karşılıktır. Bu günler, teminatlara, damga pullarına, 
ödediğimiz ve asla karşılığını görmediğimiz sosyal devlet katkı 
paylarına karşılıktır. Hayatımızın geri kalanında piyango bileti 
gibi peşinden koşturacağımız resmi kağıtlara karşılıktır.

Bu günler, sadece var olmak, nefes almak için ödediğimiz 
bedellere karşılıktır. Bu günler, uğradığımız hakaretler ve 
haksızlıklar karşısında dişimizi sıktığımız zamanlar içindir. Bu 
günler, tepki göstermek için dünyadaki tüm nedenlere sahip 
olsak dahi tepki veremediğimiz zamanlar içindir. Bu günler, 
tepki verdiğimiz, ancak ölümlerimiz ve öfkemiz önceden beri 
var olan kalıplara uymadığı için, oy toplamadığı ve akşam 
haberlerinde satmadığı için yalnız kaldığımız zamanlar içindir.

Bu günler, tüm ötekileştirilenlerin, dışlananların, 
isimleri zor telaffuz edilen ve nereden geldiği belli olmayan 
insanların günleridir. Her gün Ege denizinde, Meriç nehrinde 
ölenlerin, her gün sınırda veya Atina’nın merkezi bir 
caddesinde katledilenlerin günleridir. Zefyri’deki Romanların, 

Exarchia’daki uyuşturucu bağımlılarının günleridir. Bu günler, 
Mesollogiou’daki sokak çocuklarının, entegre olmamışların, 
kontrol altına alınamayan öğrencilerin günleridir. Alexis’nin 
sayesinde, bu günler hepimizin günleridir.

On sekiz yıllık sessiz öfke yetti.
Dayanışma ve haysiyetimiz için sokaklara!
Unutmadık, unutmayacağız — Luan, Tony, Muhammed, 

Alexis, bu günler sizin de günleriniz…

15 Aralık 2008
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Sisteme heryerde karşı çıkacağız. 
Bu sistem çökmeli. - Kahire’den yoldaşlar

Anarchist News

WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE

* Yukarıdaki metin www.heykucukucu.tumblr.com blogundan 
alınmıştır.

‘WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE’DAN KISA METİNLER 
ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYORUM. BU SEFERKİ SÖYLEŞİLER 
6 ARALIK’TA ALEXIS’NİN VURULMASI ÜZERİNE BAŞLAYAN 

AYAKLANMALARIN İLK HAFTALARINA ODAKLANIYO.
YUNANİSTAN’DA ON YILLARDIR AKTİF OLAN ANARŞİST 
HAREKET, POLİTİK VE MİLİTAN EYLEMLER SAYESİNDE 

OLUŞTURUĞU MÜCADELE KÜLTÜRÜ İLE ARALIK 
AYAKLANMALARI BOYUNCA BÜTÜN ÜLKEDE ETKİLİ OLDU. 

TÜRKİYE’DE, DEVLETİN, GEZİ OLAYLARI İLE BAŞLAYAN 
SÜREÇTE ASKER VE TANKLAR YERİNE, POLİS VE TOMALAR 

İLE GİTGİDE CUNTAYA DÖNÜŞMESİ (DEMOKRASİ DİŞİNİ 
GÖSTERİYO -DÜNYANIN HER YERİNDE BENZER ÖRNEKLER 

VAR), BİZE GERİ ÇEKİLMEK VE MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK 
YERİNE, KULLANDIĞIMIZ YÖNTEMLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK, 

AKILLI DAVRANMAK VE KENDİMİZİ EĞİTMEK İÇİN FIRSAT 
VERİYO.

ŞİDDETSİZLİK VEYA ŞİDDET İÇEREN EYLEMLER TARTIŞMASI 
ÜZERİNDEN MESELEYİ DARALTMAKTANSA, ETKİLİ 
OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TÜM YÖNTEM VE 

TAKTİKLERİ KULLANMAYI ÖĞRENMELİYİZ. BİR MÜCADELE 
KÜLTÜRÜ KOLAYLIKLA VE KISA ZAMANDA OLUŞACAK Bİ ŞEY 

DİİL FAKAT GEZİ İLE OLUŞMAYA BAŞLAYAN POTANSİYELİ DAR 
GÖRÜŞLERE MAHKUM ETMEMELİYİZ. KENDİ HAYATLARIMIZI 
BİRLİKTE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİMİZİ VE KENDİ ÖZGÜR 
ALANLARIMIZI NASIL YARATABİLECEĞİMİZİ KONUŞMAK VE 

TARTIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ. BU NOKTADA, YUNANİSTAN’DAN VE 
GEÇMİŞTEKİ DİĞER DENEYİMLER DE BİZE İLHAM VEREBİLİR.

SEVGİLER.
www.heykucukucu.tumblr.com
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Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal 
Erdoğan’la ses kayıtlarının ortaya 
çıkmasıyla birlikte yolsuzluk ve 
hırsızlıklara karşı bir çok şehirde 
öfkeli yüz binlerce insan sokaklara 
döküldü. Polis eylemleri bastırmaya 
çalışırken, Ankara, İzmir ve İstanbul 
başta olmak üzere bir çok ilde öfkeli 
kalabalıklar baskıya karşı direni-
şe geçti. Barikatlar kuruldu, yollar 
bloke edildi. Kalabalıkları şiddetle 
dağıtmak isteyen polis taş, sopa, 

22 Şubat İngiltere ALF eylemi
17 Şubat gecesi 21 tavuk West 
Midlands-İngiltere’deki hapisane-
lerinden kurtarıldı. Her zamanki 
gibi, hayvanların içinde bulunduğu 
koşullar kâbusa benziyordu: hasta, 
tüyleri yolunmuş, sakat kuşlar kendi 
pislikleri içinde yatıyor, su içemiyor, 
pis havayı solumaktan başka bir şey 
yapamıyordu, sıkış tıkış olduklarınv-
dan hareket edemiyorlardı. Şanslı 
olanların hepsi kurtuldu; enfeksiyon, 
kırık kanat ya da bacak gibi sorunla-
rı olsa da hayatta kalmayı başardı. 
Hayatlarının geri kalanını güvenlik 
duygusu ve mutlulukla geçirecekler.

21 Şubat Almanya eylemi
14 Şubat gecesi Berlin’de Gustav 
Meyer’e ait Yaban eti satılan dükkâ-
nın kapasına kırmızı boya (hayvan 
kanı sembolü) attık. Kapı kilidine 
güçlü tutkallar sürdük.

18 Ocak gecesi, Lezay’daki bir 
büyükbaş hayvan pazarındaki idari 
ofisler ve elektrik/bilgisayar sistemi 
bir patlama sonucu çıkan yangında 
tahrip olmuştu. Yeni gelen haberlere 
göre, olay yerinde bir tüp bulunduğu 
öğrenildi. “Haftalar önce, Lezay’da-
ki bir dana eti pazarını havaya 
uçurduk. Her hafta, 1,500′ üzerinde 
dana buzağısı ve başka hayvan 
mezbahalarda satılmak için katle-
diliyor. ‘Hayvanların bizden başka 
kimsesi yok. Onları hayal kırıklığı-
na uğratmayacağız.’ Barry Horne 
BİZLER hayvanlar için adaletiz. J.D. 
Fransa” Kaynak: Direct Action

22 Şubat gecesi, Atlanta’daki yeni 
bir tramvayın yapımında kullanılan 
iki traktörün yakıt tanklarına kum ve 
su karışımı döküldü. Tramvay, şehir 
merkezini canlandırmak için hazırla-
nan genel bir planın parçası olarak 
geçtiğimiz bir kaç yıl içerisinde baş-
latılan başlıca kalkınma projelerin-
den biridir.  Bu planın sadece daha 
fazla polis ve pahalı evler anlamına 
geldiğini biliyoruz. Bu küçük eylemi 
ZAD, NO TAV hareketi ve Hambach 
Ormanının işgaliyle dayanışmak için 
gerçekleştiriyoruz. Bizler ayrıca At-
lanta’ya getirilen yeni kalkınma pro-
jeleriyle artan güvenlik ve baskıdan 
etkilenenlere güç vermek istedik.

Turin. Bir kez daha TAV’a karşı ve 
Chiara, Claudio, Mattia ve Niccolò 
ile dayanışmak için. Günlük La 
Stampa gazetesi bile yanlış saydı. 
Geçen akşam San Paolo bankası-
nın şehirdeki 5 değil tam 32 ATM’si 
tahrip edildi. Neden NO TAV’cılar 
Intesa San Paolo grubuna karşı 
özel bir kin besller? Çünkü Susa 
Valley’deki hızlı tren hattı inşaatına 
en fazla destek olan bankalardan 
biridir ve yeni Lombard otoyollarının 
başlıca finansörlerinden olduğu için: 
Tem, Brebemi, Pedemontana, Cre-
mona-Mantova, TAV Genoa-Tortona 
(Üçüncü Geçiş) ve İtalya’daki diğer 
başlıca çalışmaların finansörü.

“Hayvanlar üzerinde deney 
yapılan laborotuarlar türcülüğün ve 
işkencenin “bilimsel” merkezleridir. 
4 Ocak eyleminde başlatılan boykot 
kampanyasının yazılamalarımız, 
sloganlarımız ve eylemlerimizle 
sürdüreceğiz. Uyarımız sadece Air 
France-KLM şirketlerine değil, aynı 
zamanda bu şirketlere para kazan-
dıran acenta ve temsilcilikleredir. Air 
France ve KLM’ye para kazandır-

Hayvanlar üzerinde deney ya-
pan şirketlerden L’oreal ODTÜ’de 
hayvan özgürlükçüleri tarafından 
protesto edildi. Prostestodan 
önce KIPS (Kadınlar Israrla Politik 
Sahada) ve Anarşist Tahayyül ha-
zırladıkları bir metin ile L’oreal’in ve 
diğer kozmatik şirketlerinin hay-
vanlar üzerinde yaptığı deneylere 
dikkat çekti. Bildiri de hayvanların 
da tıpkı insanlar gibi hakları olduğu-
nu ve bu haklarının ihlal edilmesinin 
kabul edilemez olduğu vurgulandı. 
L’oreal temsilcisinin konuşmasına 
izin vermeyen hayvan özgürlükçü-
leri sahneyi işgal ederek sunumu 
durdurdular. Yaklaşık 1 saat süren 
eylemin ardından hayvan özgürlük-
çüleri “İnsana, hayvana, gezegene 
özgürlük” sloganlarıyla eylemlerini 
bitirdiler.

Çin’in güney batısındaki öfkeli köy-
lüler çevreyi kirleten bir fabrikanın 
ofislerini ve teçhizatlarını tahrip etti. 
Köylüler daha sonra şiddetli çatış-
ma potansiyeli karşısında önlem 
almaya çalışan polisle çatıştılar.

Fransa’nın Nantes kenti yakınların-
da tarım arazileri üzerine yapılmak 
istenen 580 milyon avroluk yeni 
havalimanı projesine karşı halk 
sokaklara döküldü. Polis, eylemci-
lere saldırdı. Saldırı sonrası polisle 
eylemciler arasında çatışmalar 
yaşandı. Anarşist gruplar sokaklara 
barikat kurdu. Çatışmalarda bir mil-
yon avroluk hasar olduğu bildiriliyor.

20 Şubat’ta cadde trafiğini fırsata 
çevirdik ve Tsimiski ve Pavlou Mela 
caddelerinin kesiştiği noktada bu-
lunan iki banka şubesinin (Hellenic 
Postbank ve Ulusal Banka) cam 
kapılarını ve ATM’lerini parçaladık. 
Bu eylemi: 25 yıl hapis cezası alan 
Tasos Theofilou’ya; başka bir terör 
davasında mahkemenin kararını 
bekleyen Alexandros Mitroussias 
ve Giorgos Karagiannidis’e; ve Yu-
nanistan’daki Anarşist Tutsaklar Ağı 
katılımcılarına armağan ediyoruz.

Cumartesi günü Roma’da bulunan Ponte Galeria’daki belgesiz göçmenlerin 
bulunduğu tutukevine karşı yaklaşık 10,000 kişi yürüdü. Eylemciler tutu-
kevine geldiklerinde kapıdaki polislere saldırdı ve çitlerini yıkmaya çalıştı. 
Polisin göz yaşartıcı gazlı müdahalesine eylemciler taşla karşılık verdi.

Yerel medyadan 20 Şubat gecesi 
Ahunstic semtinde bulunan 27. 
polis otoparkndaki iki polis aracının 
molotof kokteylleriyle tahrip edildiği 
haberini aldık. Sanırız bu saldırıyla 
ilgili 26 yaşındaki bir adam gözaltı-
na alındı ve sorguya çekildi.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ndeki 
Derecik Beldesi’ne bağlı Yeşilova 
Köyü yakınlarından Irak’taki yakın-
larını ziyarete gitmek isteyen bir 
grup, askerler tarafından durdurul-
du. Köylüler kendilerini engellemeye 
çalışan ve gözaltına almak isteyen 
askerlere taş attı. Çıkan olaylarda 6 
asker ile 3 köylü yaralandı.

ODTÜ ormanı tahrip edilerek 
yapılan ve “1071 Malazgirt Bulvarı” 
adı verilen otoyolun resmi açılışı, 
protestoların gölgesinde yapıldı. 
ODTÜ öğrencileri, saatlerce kam-
püste polisle çatıştı, ardından yeni 
açılan yola barikat kurarak eylem 
yaptı. Yolun resmi açılışı yapıldıktan 
sonra, polisler ODTÜ’den çekildi. 
Bunun üzerine binlerce öğrenci, 
Bulvar’a çıktı. Yollara barikatlar ku-
ruldu. Uzun araç kuyruğu oluşurken, 
AKP’nin TIR’ı taş ve molotoflarla 
tahrip edildi.

şişe, havafişek ve molotof yağmuru-
na tutuldu.  
 
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki hükü-
met karşıtı çatışmalarda ön saflarda 
yer alan anarşistler, yaklaşan se-
çimlerde öfkeyi sandıklara gömme-
nin peşinde olan “liberal-sol”un ve 
onun yancılarının aksine devlete 
ve kapitalizme karşı yıkıcı arzuyu 
pratiğe dökerken, çok sayıda banka 
ve kapitalist kurum tahrip edildi.

Yolsuzluğa ve hükümete karşı 
öfke barikat oldu

Peru, Ingiltere ve Almanya’da 
hayvan kurtuluş eylemleri

Fransa: Hayvan 
pazarındaki patlamayı 
hayvan hakları grubu 
üstlendi

Atlanta: 
ZAD, No TAV, 
Hambach 
Ormanı için 
traktörler 
sabote edildi

Turin: NO TAV 
tutsaklarıyla 
dayanışmak 
için 32 ATM’ye 
sabotaj

‘Air-France KLM boykotundan haberler:

ODTÜ’de L’oreal  
Protesto edildi

Çin’de köylüler 
çevreyi kirleten 
fabrikaya ve 
polise saldırdı

Fransa’da 
havalimanı 
projesine karşı 
öfke patlaması

Selanik: Banka 
şubelerine 
saldırı

Roma’da eylemciler göçmen 
tutkevine saldırdı

Montreal: Polis 
otoparkına 
molotoflu 
saldırı

Hakkari’de 
köylüler askerle 
çatıştı

ODTÜ’de ‘1071 
Malazgirt Bulvarı’ 
çatışması 

ma, işkenceye çanak tutma!” 
Beşiktaş Darphane’deki Air Fran-
ce-KLM genel müdürlüğü çevre-
sindeki kaldırımlara “Cehenneme 
Giden Yol” ve “Hayvan Deneyle-
rine Son! Air France KLM boykot” 
yazıları yazan hayvan özgürlüğü 
aktivistlerinin Beşiktaş Emniyeti’ne 
götürüldüğü ortaya çıktı.  
- Hayvan özgürlüğü aktivistleri, 
Şişli ve Beyoğlu’ndaki acentalara 
yazılamalar yaparak ve stickerlar 
yapıştırarak KLM ve AirFrance’in 
hayvanları ölüme taşımasına dikkat 
çektiler. 

Üsküdar’da Air France-KLM 
karşıtı yazılamalar yapıldı.

31 Ocak 2014′ün ilk saatlerinde 
Cihangir’den Nişantaşı’na kadar İs-
tanbul’da mümkün olan her zemine 
Air France – KLM şirketlerinin des-
tek olduğu primat zulmü not edildi.

Talimhane çevresine AF – KLM 
biletlerini satın alması daha olası 
olan turistleri zulme karşı ayık hale 
getirmek için İngilizce yazılar da 
yazıldı. Air France – KLM biletlerini 

satan Harbiye’deki Mika isimli acen-
tenin anahtar deliği tutkallandı.

Çoğunluğu orta sınıf ve üstü 
gelire sahip insanlardan oluşan 
ve İstanbul’un en büyük AVM’sine 
ev sahipliği yapan Beylikdüzü, Air 
France KLM boykotu ve diğer tüke-
tim karşıtı yazılamalarla tanıştı.

Türkiye’nin diğer şehirleri boykot 
için artık ses vermeli. Eylemlerin 
resimlerini çekip istediğiniz metinle 
airfranceboykot@riseup.net adre-
sine göndermeniz yeterli.

Son kafes kırılana dek hepimiz 
tutsağız. Uçaklar inşaatlar devam 
ettikçe sonunda hepimiz helak 
olacağız.

24 Mart 2014 - Aktivistler öğlen 
saatlerinde Air France-KLM reklam 
ajansına girdi, genel müdürün oda-

14 Şubat Peru eylemi
10 sağlıksız koşullarda küçük bir 
kafese tıkıştırılan, kesik uçlu ka-
natları olan 10 güvercin kendilerini 
yemek amacıyla alıkoyan aileden 
ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi) 
tarafından kurtarıldı. Güvercinler 
kanatlarının yeniden uzayabileceği 
ve özgürce uçabilecekleri zaman 
dek güvenli bir yere yerleştirildi.

sının penceresinden “Maymun Katili 
Air France-KLM” yazılı bir pankart 
sallandırdı ve Air France-KLM bileti 
şeklindeki bildirileri sokağa savurdu. 
Bu sırada ajanstaki birkaç çalışan-
la eylemciler arasında kısa süreli 
arbede yaşandı, eylemciler genel 
müdürün odasına kilitlenerek polise 
teslim edilmek istendi. Aynı ajansın 
alt katındaki çalışanlar ise, pankartı 
halkın görmesini engellemek için 
ortadan kaldırmaya çalıştı. Binanın 
önünde ise maymun kostümlü bir 
eylemci hayvanların deneyler ve 
taşıma esnasında yaşadıklarını can-
landırırken diğer eylemciler şirketin 
deney endüstrisi ile bağlarını halka 
ifşa etti. - youtu.be/ZEjtRZcQ4is

Cehenneme Giden Yol 
www.cehennemegidenyol.com
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“Insanda karşılıklı 
yardımlaşma eğilimi, 

köken olarak çok eskilere 
dayanır ve tarihin tüm 
iniş-çıkışlarına rağmen, 

insan ırkının tüm geçmiş 
evrimiyle birlikte derinden 

örülmüştür.”
- Peter Kropotkin

“Var olan koşullarda 
büyük bir değişim için 

gösterilen her cesur çaba 
ve insanoğlu için yeni 

imkânlar sağlayacak her 
iddialı plan “ütopik” olarak 

sınıflandırılmaktadır.” 
- Emma Goldman

Bazı tarihlere bir bakış
Bu makale, karşılıklı yardımlaşmanın uzun anarşist 

tarihine üstünkörü bir giriştir; özellikle felaket veya krizlere 
çözüm bulma bağlamında, biz çağdaş anarşistler kendimizi bu 
gelenekler üzerinde inşa edebiliriz. Okuyucular, çevremizde 
sahip olduğumuz ortak sorumlulukların zengin derinliğini 
keşfetmeleri için bu taslakları araştırmaya teşvik edilmektedir.

KRIZ ZAMANLARINDA 
KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA : 

EKOLOJIK, EKONOMIK VE POLITIK

Çeşitli insan ve insan olmayan hayvanlar arasındaki 
işbirliği veya karşılıklı yardımlaşma, yüz yılın üzerinde bir 
süredir antropolojiyi, sosyal teoriyi, politikayı ve evrimci 
biyolojiyi de içeren birçok disiplinde belgelenmiştir. Medya, 
kültür endüstrisi ve ekonomistler tarafından sürekli takviye 
edilen kişisel çıkar ve narsisizm (sizin ortalamanız Fortune 
500 CEO ve politikacılar bunlara örneklerdir) gibi sosyopatik 
davranışları ödüllendiren ekonomik ve kültürel sistemler 
altında yaşamaya rağmen, karşılıklı fayda için gönüllü işbirliği 
halen her fırsatta birçok biçimde ortaya çıkmaktadır.

İnsanlar birbirlerini önemserler ve karşılıklı iyilikleri için 
çeşitli biçimlerde memnuniyetle birlikte hareket ederler. 
Anarşistlere göre, Peter Kroptkin’in 1902’de yayınlanan 
ve yeni ufuklar açan kitabı Karşılıklı Yardımlaşma, kolektif 
çabaları anlamlandırmak ve onlara sosyal ve politik bir 
referans vermek için bir başlangıç noktası haline gelmiştir.

Anarşist Kara Haç
Felaket zamanlarında karşılıklı yardımlaşma, 1917 

Rus Devrimi’nin ilk günlerinde Anarşist Kara Haç’ın (ABC) 
oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Örgüt devrimden hemen sonra 
Rusya ve Ukrayna’daki Uluslararası Kızıl Haç’ın (IRC) 
ferahlatma çabalarından kendisini ayırmıştı çünkü IRC 
tutsakları, özellikle de tıbbi bakıma ve yiyeceğe korkunç 
derecede muhtaç olan anarşist tutsakları desteklemeyi 
reddetti.

ABC, dünya çapında yayılan otonomlarla bu sorunu 
hafifletmekte başarılı oldu. Üyeleri maddi yardım sağladı ve 
tutsakların içerisinde bulunduğu zor koşullara ilgiyi uyandırdı. 
ABC otonomları halen politik tutsakları desteklemeye devam 
ediyor.

İspanya Devrimi’nde anarşistler 
1936 Temmuzu’nda, Francisco Franco’nun öncülük ettiği 
faşist generaller, seçilmiş İspanya hükümetini devirmeye 
kalkışmıştı. Bu, genel olarak İspanyol İç Savaşı olarak bilinen, 
ancak anarşistler tarafından “İspanya’da savaş ve sosyal 
devrim” olarak anılan ayaklanmayı tetikledi. Sosyal ve askeri 
karmaşanın ortasında, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmaya 
dayandırılan desantralize kolektifler ve federasyonlar 
aracılığıyla, toplumun büyük kısmının temel ihtiyaçları 
karşılanmıştı.

Anarşistler İspanya’da 1880’lerde örgütlenmeye başladı 
ve milyonlarca insan, şehirlerde ve kırlarda faşizme karşı 
mücadele etmek ve aynı zamanda toplumu anarşist fikirler 
çerçevesinde yeniden örgütlemek için birlikte çalıştı. 
Sonunda faşistlerin ve komünistlerin tezgâhı ile ezildiler; 
ancak üç yıl boyunca felaket ve kriz zamanlarında karşılıklı 
yardımlaşmanın anarşist çerçeve içerisinde nasıl var 
olabileceğinin binlerce örneğini bizlere gösterdiler.

Sokak doktorları / Bomba Değil Yemek
1972 ve 80’lerin nükleer karşıtı hareketleri sırasında, 

ABD çapındaki hareketlenmelerde birçok anarşist pratik 
benimsendi; örnek olarak New England’daki Clamshell 
İttifakı’ndan Nevada nükleer test alanının uzun işgaline kadar 
birçok eylem sayılabilir. Desantralize örgütlenmeye, güç 
paylaşımına ve ilgi gruplarına ek olarak, hareket desantralize 
karşılıklı yardımlaşmanın iki aşamasının doğumu ve gelişimini 
gördü: Sokak doktorları ve Bomba Değil Yemek.
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Sokak doktorları (ilk yardım eğitiminden uzman doktorlara 

tıbbi pratiğin çeşitli derecelerinde olanlar)1960’ların 
sonlarından bu yana protestolara katılıyorlar; bugün ise 
kitlesel gösterilerde kanuni yaptırım tarafından gazlanan, 
dövülen, çiğnenen ya da yaralanan insanları desteklemekte 
aktif roller üstleniyorlar.

Dünya çapında insanlara yemek dağıtmak için 
desantralize otonom ağlarında kök salmış olan Bomba 
Değil Yemek (BDY), 1970’lerin başlarındaki nükleer karşıtı 
hareketlerde aktif hale gelmişti. Baskı altında insanlara yemek 
dağıtan BDY, Nevada’nın yerli toprakları olan çöllerde olduğu 
gibi, anarşistlerin öncülük ettiği protestolardaki ortak görüştü.

Seattle-sonrası anarşist karşılıklı 
yardımlaşmanın yükselişi
Anarşizmin etkisi 1970’lerden bu yana ABD’de zemin 

bulmaktadır; ancak asıl ivmeyi 1990’larda kazanmıştır. 
1999’da Seattle’daki Dünya Ticaret Örgütü’nün toplantısı 
gerçekleşirken, anarşistler küresel şirketlerin neo-liberal 
politikalarına karşı hareketlenmede ön saflardaydılar. Kuzey 
Amerika’daki başarılı zirve protestosunda büyük ölçekli 
anarşist bir Rönesans gün ışığına çıkmıştı.

On binlerce insanın katıldığı bu kitlesel hareketlenmeler, 
karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı içeren anarşist fikir ve 
pratikleri ABD’de kuşaklardır görülmemiş ölçekte ön saflara 
taşımıştır. Bu da, sokak doktorlarının, hukuki, iletişimsel ve 
doğrudan eylem kolektiflerinden oluşan büyük, enformel 
anarşist ağların gelişmesine öncülük etmiştir.

Felaketlerden ve krizlerden sonra
21. yüzyıl süresince anarşist gelenekler üzerine inşa 

edilen karşılıklı yardımlaşma, sene-i devriyesi ve onun 
engebeli ilk on yılının ardından farklı görünmeye başladı. 
ABD’deki insanların ruhu üzerinde felaketlerin (hem insan 
yapısı felaketler hem ekonomik hem de ekolojik olanlar) 
çanları çalmaya başladı; ancak yol boyunca önemli bir şey de 
ortaya çıktı: Bu felaketlerin üstesinden devlet ve kâr amacı 
gütmeyen endüstriyel kompleksler olmadan gelen desantralize 
işbirliği ve ön saflardaki orta direkler.

Ortak Payda Kolektifi
Katrina kasırgası 2005 sonbaharında Körfez kıyısını 

vurduğunda, insanlar dünya çapında ABD hükümetinin 
ve Kızıl Haç’ın başarısızlığını gördü. Devlet kurtarma ve 
rahatlama çabalarına girmektense, “kanun ve düzen”i eski 
haline getirmeye öncelik vererek umutsuz insanları kriminalize 
etti. Kızıl Haç, tüm kaynaklarıyla, acı bir şekilde yetersizdi 
ve zorunlu ihtiyaçlara karşılık verememiş, ancak birkaç hafta 
içerisinde milyarlarca dolar bağış toplamayı başarmıştı.

Başından beri, olay yerindeki aktivistler olarak birkaçımız 
bazı sorular sorduk: Sokak doktorları, Indymedia, Hapishane 
Değil Ev, Bomba Değil Yemek vb, Seattle sonrası bu enformel 
ağlar felaket zedelere yardım için çağırılabilir miydi? Sokak 
doktorları bir klinik oluşturabilirler miydi? O klinik bir hastane 
olabilir miydi? Bomba Değil Yemek insanlara uzun süre yemek 
dağıtabilir miydi?

Bu sorular, gereçler, insanlar ve kaynaklar için oluşturulan 
o ağlara kadar uzandı. Bu kaosun ortasından birden bire 
desantralize yardım çabaları ortaya çıktı. Bunlardan biri, 
modern ABD tarihindeki anarşist esinli en büyük örgütlenme 
olan New Orleans’ın Cezayir seksiyonunda kasırganın 
vurmasının hemen ardından oluşan Ortak Payda Kolektifi’ydi.

Ortak Payda’nın temel öncülleri basitti: “Hayırseverlik Değil 
Dayanışma” sloganıyla ifade edilen karşılıklı yardımlaşma ve 
dayanışma. Doktorlar ve sağlık profesyonelleri, hukuki ekipler, 
Indymedia muhabirleri, açık kaynak bilgisayar programcıları, 
mikro radyo kurucuları, tahliye savunma aktivistleri -gereçleri 
getiren bu ağlardan gelen örgütleyiciler ve gönüllüler ve 
insanlara kendi geleceklerini belirleme fırsatı tanıyarak, 
yardım sağlayarak ve yeniden toparlayarak toplulukları 
destekleyen diğer insanlar.

Genç gönüllüler, beyaz ırkçı milislere karşı silahlı topluluk 
savunmasından, bahçelere, mahalle toplantılarından çöp 
temizliğine ve özgür okullardan, ev temizliğine ve tahliye 
savunmasına kadar farklı projelerdeki bireylerle ve komşularla 
sıkı bağlar kurmuşlardır. Ortak Payda’yı diğer yardımlaşma 
modellerinden farklı kılan şey, karşılıklı yardımlaşma ve 
otoriteye direnişin kendi analizinde ve kolektif kurtuluşun 
inşası pratiğinin büyük kısmında bilinçli olarak örülmüş 
olmasıdır.

Kolektife, Katrina vurmadan önce bile mahvedilmiş, ihmal 
ve göz ardı edilmiş olan bu toplulukları desteklemek için ilk 
üç yılda 28 binin üzerinde gönüllü katıldı. Bu 21. yüzyılın kriz 
sonrası karşılıklı yardımlaşmasıydı.

Ortak Payda Kolektifi bu fikirlerin bir dışavurumuydu; 
ancak bunun gerek örgütlenmenin hikâyeleri yoluyla olsun, 
gerekse on binlerce insanın yıllarca projeye katılmış olmasıyla 
olsun, Körfez kıyısının dışına yansıtıcı bir etkisi olmuştur.

Occupy Hareketi (İşgal Et)
Anarşist karşılıklı yardımlaşmanın büyük ölçekli 

uygulandığı bir başka felaket de insan tarafından ekonomik 
olarak yaratılandı: 2007’de, Wall Street bankacılarının 
açgözlülüğü ve finansal saadet zinciri dolandırıcılığı ABD’de 
finansal bir erimeye neden oldu. Bu, büyük ölçekli hacizlere ve 
evden çıkarılmalarla sonuçlanan kitlesel iş kayıplarına, batan 

işlere ve buharlaşan hayat tasarruflarına yol açtı.

Kendiliğinden, binler şehir karşılıklı yardımlaşmayla bir 
araya geldi ve müştereklere yeniden sahip çıkarak kamu 
alanlarını yeniden ele geçirmek için ayaklandı. Milyonlarca 
hoşnutsuz insan 2011 Eylülü’nde Occupy (İşgal Et) adı altında 
çeşitli hareketleri destekledi. Ayrıca, Katrina’dan sonraki 
çabalardaki gibi, farklı topluluklar bir araya gelerek kendilerini 
savunmak için işbirliği içerisinde çalıştılar, birbirilerine yemek 
verdiler ve deneyimlerini paylaştılar.

Karşılıklı yardımlaşma kent parkı işgal kamplarında, 
tahliye savunma eylemlerinde, fabrikalarda ve ülke çapındaki 
sokak protestolarından ortaya çıktı. Ortak Payda içerisinde 
aktif olan örgütleyiciler ve gönüllüler karşılıklı yardımlaşma 
ve dayanışma fikirlerini öteye taşıyan Occupy desantralize 
örgütlenme ağlarının bir parçasıydı.

Occupy Sandy
İnsan kaynaklı iklim değişikliği, değişken hava modellerini 

yeni normal hale getirmeye devam etmektedir. Dehşet bir 
fırtına olan ve sayısız eyalette yıkıcı etkiler bırakan Sandy 
kasırgası, 2012 Ekimi’nde ABD’nin doğu sahilini vurmuştu. 
Katrina gibi, fırtına geçtiğinde, hükümet ve Kızıl Haç’ın yanıtı 
daha fazla marjinalleşmiş topluluklarda berbattı.

Occupy hareketi içerisindeki insanların hareket gücü 
“Hayırseverlik Değil Karşılıklı Yardımlaşma” sloganıyla vücut 
bulduğu gibi, Ortak Payda ve diğer radikal hareketlerin 
modellerinde kökleşmiş olan Occupy Sandy’nin desantralize 
çabalarını da oluşturmuştu. Hükümet organlarının program 
ve projeler oluşturmakta veya devam eden çabaları 
desteklemekte başarısız olduğu ve toplulukları ihmal 
ettiği yerde, gönüllüler ilk müdahaleyi edenlerdi. Acil kriz 
hafifledikten sonra, Occupy Sandy içerisindeki birçok insan, 
toplulukların kendi kendilerini belirlemeleri için yeniden inşa 
çabalarında onlara desteklemeye halen devam etmektedir.

İleriye yönelik bilinçli bir yol olarak felaket ve krize çareler 
Karşılıklı yardımlaşma fikri ve pratiği 21. yüzyılda halen 
canlı ve iyidir. Kalplerimizi birlikte acilen eyleme dökme 
kapasitemiz, bizi toplum merkezlerine ve felaketlere, 
hapishanelere, park yerlerine ve kitle eylemlerine doğru 
sürüklemeye devam edecek. İnsanlar buna bağlıdır ve bizim 
atomize ve çoğu zaman yıkıcı olan toplumumuzda bunu 
kalıcılaştırmak kritiktir. Felaketler özellikle bazı topluluklarda 

ön plandadır; felaket gerçekleştiği zaman karşılıklı 
yardımlaşmayla yanıt verebilmek merkezi önem taşır.

Mesela, 2013 Mayısı’nda, şiddetli bir hortum Oklahoma’nın 
semtlerini yıkıp geçti -yeni normalin büyük bölümü hızla 
değişen iklim tarafından yaratılmıştır. Occupy hareketlerinden 
ve eski Ortak Paydacılar’dan insanlar, anarşistler ve diğer 
radikaller, bir kez daha acil yardım ve uzun erimli yeniden inşa 
için desantralize karşılıklı yardımlaşma desteği oluşturdu.

Bu kendiliğinden meydana gelmeler, bugün hızla 
müdahale etmeye dayalı bağlantılı ağlara sahiptir; krizle 
mücadele deneyimlerine ve gücü paylaşma becerilerine sahip 
olan insanların oluşturduğu ağlar.

Anarşist örgütlenmede olan bizler için, felaketler 
çerçevesindeki karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmanın uzun 
tarihi kolektif kurtuluşu nasıl gördüğümüze bilinçli bir şekilde 
eklenmelidir. Maalesef, bu felaketler açıkça ve acı verici 
bir şekilde devletin başarısızlıklarını ortaya çıkardı ve çoğu 
zaman topluluklar için birden fazla soruna neden oldu.

Ancak, bunlar insanların kendilerini ve daha önceki 
karşılıklı yardımlaşma deneyimlerinden farklı olarak kendi 
topluluklarının küçük parçalarını yeniden inşa ederek 
kendi güçlerini görmelerine de kapı aralamaktadır. İnsanlar 
doğrudan ve anlamlı yöntemlerle, iktidardakilerin yaşamlarını 
daha güzel yapmalarını beklemek zorunda olmadıklarını 
öğrendiler.

Onlar bunu kendileri için destekle yapabileceklerinin 
farkına varmaya başladılar; en kötü zamanlarda bile. Gezegen 
kadar eski olan bu kavramlar -anarşistlerin politik olarak 
“karşılıklı yardımlaşma” adını verdiği, belirsiz bir gelecekle 
karşı karşıya kaldığımız için günden güne yaşamlarımızda 
hepimizin hayatta kalmamız ve sağlığımız için gereksinim 
duyulmaya devam edecektir; bu, ister felaketler olsun, ister 
krizler olsun ya da sadece yaşam olsun.

Scott Crow

* Bu metin anarşist dergi Fifth Estate’in 
2013 sonbaharında yayınlanan 390. sayısında 

yayınlanmıştır.

Fifth Estate



Bu kısa laf kalabalığından önce, 
bunu yazarak muhtemelen 

‘destekçilerimden’ bazılarını 
çok kızdıracağım ve kendimden 
soğutacağım. Üzgünüm. Bunu 
yazma amacım arkadaş edinmek 
değil, insanların düşünmesini 
sağlamak. Şayet burada söylemem 
gerekenler sizleri rencide 
ettiyse, muhtemelen bir dallama 
olmamdan da öte nedenler var, 
ancak bu metin şayet bir kişiyi 
de olsa eko-soykırımcı şirketlerin 
çalışmalarını tamamen durdurmaya 
yöneltebilirse, dallamalık seve seve 
kabul edeceğim bir ünvan olur.

Kendilerine ALF (Hayvan Kurtuluş 
Cephesi), ELF (Yeryüzü Kurtuluş 
Cephesi), Earth First! (Önce 
Dünya!) ‘destekçileri’ diyen bir 
sürü grup var veya doğrudan 
eylem gerçekleştiren başka gruplar 

Dayanışma saldırı demektir
* Bu metin Dark Matter Yayınlarıyla birlikte hazırladığımız  ‘Anarşi - Sivil ya da Yıkıcı?’ : Sivil Anarşizme Karşı Metinler Derlemesi broşüründen alınmıştır.

“Libcom” ve “Aufheben” siteleri polisle çalışıyor
Bir süredir, İngiltere’deki 

çevrelerde online liberter haber 
platformu libcom.org sitesi ve 
liberter komünist yorum dergisi olan 
Aufheben ile ilgili çeşitli tartışmalar 
dönüyor.

Libcom’un İngiltere’de özellikle 
isyancı anarşistlere, sabotaja 
ve hayvan-dünya kurtuluş 
hareketlerine karşı tavrı iyi 
bilinmektedir. İngiltere’de uzun 
bir süre mahkumiyet alan John 
Bowden’in serbest bırakılması 
için Anarşist Kara Haç’ın (ABC) 
başlattığı kampanyayı sabote etme 
girişimlerini herkes bilir (1).

Ocak 2011’de, Yunanistanlı 
komünist bir grup olan TPTG, 
Aufheben’in başlıca editörlerinden 
biri olan (Dr.) John Drury’nin 
[aşağıda fotoğrafı olan kişi], İngiliz 
polis gazetesinde düzenli olarak 
makaleler yayınlayan ve polise 
dersler veren bir bilimadamı ekibinin 
parçası olduğunu öğrendi. Bu 
araştırma grubu polisin kitle kontrol 

Bir Birliktelik ve Mücadele 
Akışı Olarak : Rizom

1. Rizomlar, otoritenin hiyerarşik 
ağaç biçimli yapısına karşı 
hiyerarşik-olmayan, bir başı ve 
sonu olmamasına rağmen daima bir 
ortası olan, çoğullukların serbestçe 
bağlanıp-koptuğu bir oluşlar 
silsilesidir. 

2. Ağaç biçimli hareket alanı 
her zaman bir kökten (merkez), 
başlangıç noktasından gövdeye 
doğru dikey bir şekilde çeşitli 
hiyerarşiler ve otoriteler oluşturarak 
ilerlerken, rizomatik düşünce ya 
da eylem (ya da eylemdüşünce) 
yeraltından ve yatay bir şekilde 
heterarşik-oluşlar yaratarak ilerler. 

3. Rizomun bir merkezi yoktur 
ve her türlü merkezi bozuma 
uğratarak ilerler. 

4. Bağ ve bahçelerdeki 
bağbozumu bitkilerinin her biri 
rizomatik olup yerli/yurtlu-oluşlara 
bir tehdit unsurudur. 

5. Merkezin olduğu yerde 
çoğulluklardan bahsedilemez, tek 
bir gövdeden oluşan bir çoğulluk 
durumu yoktur. 

6. Merkezin olduğu her şey 
hiyerarşik ve otoriterdir. 

7. Rizom bu tür ‘’tekliklere’’ 
karşı olduğu gibi ikili çatışmalara da 
karşıdır. 

8. Kendini karşıtına göre 
tanımlayan her şey otoriter ve 
kudretsizdir. 

9. Çoğullukları bünyesinde 
barındıran rizom  ‘aynıları’ değil 
çokları, ikili karşıtlıkları değil farklı-
olanların bir-aradalığını bünyesinde 
barındırarak merkeze ve merkeze 
ilişkin her kuruma bir tehdit ve 
alternatif sunar. 

10. İktidarın tek tip insan 
modeline direnen anarşik bir 
varoluştur rizom. 

11. Merdivenlerden değil 
patikalardan yol alır ve dairesel 
değil çizgiseldir. 

12. Ne birdir ne de çok, Ulus 
Baker’in de belirttiği gibi: Formülü 
n+1 olarak tanımlanamaz… Bir 
ondan hep çıkarılır =n-1 genel 
formüldür. Böyle bir çoğulluk boyut 
değiştirdiğinde aynı zamanda 
zorunlu olarak doğası da değişir, 
başkalaşıma uğrar. Nokta ve 

var, ancak tüm bu destekçiler 
sadece hareketin dışından kendi 
vicdanlarını pasifleştirmekten 
biraz daha fazlasını yapıyorlar. 
Dayanışma saldırı demektir.

Dayanışma benim ucuz hapishane 
sözlüğümde çıkarların birliği olarak 
tanımladır ve birlik ise amaca ve 
eyleme bağlılıkla tanımlanır. Şayet 
birileri benimle veya tek amacı 
bu gezegeni bizimle paylaşan bir 
çok farklı yaşam formunun yok 
edilmesini durdurmak olan diğer 
ekolojist sabotajcılarla dayanışma 
içerisinde olduğunu beyan 
ediyorsa, birisi bizimle gerçekten 
dayanışma içerisindeyse, o halde 
oturup doğrudan eylemi nasıl 
desteklediğini anlatıp durmak yerine 
elini taşın altına koyup eyleme 
geçer. Bazı çevreci grupların 
tişörtlerini giymeyi veya sadece 

doğrudan eylem dayanışmasını 
desteklediğini söylemeyi dikkate 
almıyorum. Bu gezegendeki 
yaşamı yok eden eko-soykırımcı 
güçlerin söküp atılması gerekiyor 
ve bunu sadece konuşarak 
yapamayız. Eylem haberlerinin 
yayılması değerli bir araç olabilir, 
bu tür şeyler başkalarına eylem 
için ilham verebilir, ancak sadece 
dayanışmadan bahsedenlerin 
doğrudan eylemi destekliyorum 
diyebildiğimiz için özgür olduğumuz 
efsanesini ebedileştirerek 
dizlerimizin üzerinde efendilerimize 
oral seks yapmaya devam 
ederlerken sisteme diz çöktürecek 
tek şey eylemdir.

Konuşmak yeterli değildir, şayet 
ormanda çekiç sallayan insan 
kadar elektrikli testere çalıştıran 
insan varsa, o testereler daha 

fazla çalışmamalı. Doğrudan 
eylem destekçilerinin, doğrudan 
eylem ve sabotajın herkes için 
olmadığını söylediklerini duydum, 
iyi de neden? Geçmişte bu 
soruyu yönelttiğimde ‘beyaz erkek 
ayrıcalıklar’ bir sorun olarak ortaya 
çıktı. Bu geçerli bir nokta olabilse 
de, bazı insanlar eylemsizlikleriyle 
yaşam formlarının köklerinden 
sökülüp atılmasına göz yumarken 
kendi kıçlarının üzerinde oturma 
ayrıcalıklarıyla yüzleşmektense 
parmakla işaret etmeyi tercih 
ediyorlar. Sabotajı ve doğrudan 
eylemi desteklediğinden bahsetmek 
bunu bitirmeyecek. Bunun rekabetle 
alakası yok, kimin daha fazla 
makineyi sabote ettiğiyle veya 
laboratuvardan kimin daha fazla 
hayvan kurtardığıyla ilgisi yok, şayet 
bir şeyler yapmaya başlamazsak 
hepimiz mahvolacağız. Bu sizi 

eyleme sürükleyecek kadar önem 
vereceğiniz bir, iki veya iki yüz türle 
alakalı değildir, bu yaşam ağıyla ve 
eylemsizliğinizin doğal dünyanın 
yok edilmesine göz yummakla nasıl 
aynı anlama geldiğiyle alakalıdır.

Daha basit kavramlarla anlatmak 
gerekirse, bu gezegen üzerindeki 
tüm yaşam biçimleri insan ırkının 
döşediği parke taşlarıyla yok 
olma yolundadır ve uygarlıkların 
yıkıcı rotasını sert bir biçimde 
durdurmuyorsanız suçlusu sizsiniz. 
Dayanışma, sadece ait olduğunuz 
şeyi hissetmenizi sağlayacak 
bir kelimedir. Dayanışma saldırı 
demektir.

Craig “Critter” Marshall
2002

taktikleri ve karşı isyan konusunda 
uzmanlaşmıştır. (2) TPTG, daha 
sonra dolaşıma soktukları İngilizce 
bir açık mektup yayınlamışlardı (3).

Bu karakterin Yunanlılar 
tarafından açığa çıkarılması sonucu 
antiotoriter çevreden kıçına tekme 
vurulup kovulduğu düşünülebilir, 
ancak yle bir şey olmadı. Aksine 
Aufheben, Libcom yönetimiyle 
birlikte, Dr. Drury’yi savunma 
kampanyası başlattılar. Ayrıca 
işbirlikçiyle olan “dostluklarını” 
savunarak bu “Aufheben davasını” 
boğmak için Libcom’da tartışmaya 
dair herhangi bir değiniye girmeyip 
sansür uyguladılar.

Bu nedenle, anarşist bir website 
olarak, Yunanistanlı yoldaşlarımızın 
ve Ağustos 2011’de hapis cezaları 
yağdığında buruva basınında 
kendilerini İngiliz isyancılardan 
hızlıca ayrı tutmuş olan liberter 
İngiliz entelijansiyası tarafından 
gerçekleştirilen sansürün ötesinde 
bu olayı ifşa etmeye çalışanların 

konumlarla, noktalar arası ikili 
ilişkilerle tanımlanan bir yapı gibi 
değildir. O yalnızca çizgilerden 
yapılmıştır. Onun boyutları bir 
parçalara ayrılma ve kopuş 
noktalarıyla tanımlanmıştır.

Saf, her türlü çoğulluktan 
yoksun, karşıtıyla veya karşıtı 
üzerinden kendini var etme 
durumuna saplanmış her türden 
‘zayıf düşünce’ önünde sonunda 
merkeze dönüşmekte ya da 
benzemektedir. Rizom birliktelik 
ve mücadele akışı-olarak bir bir-
arardalık oluşları yaratabilir. 
Piramidal örgütlenme modeline 
karşı, karmaşık ve hiyerarşik-
olmayan ağlar oluşturarak bu 
ağlar üzerinde akışlar ve bir-
aradalıklar alanı açıp haritalar 
çıkartır. Bazen birkaç kafadarın 
kullandığı bir ev, tüm derdi örgüte 
üye toplamak olmayan bir dernek 
veya bir çay evi insanların bir-
arada, bir-arada ama başka 
oldukları alanlar olabilir.

Rizom bu tür bir-arada ama 
başka-oluş durumları yaratarak 
yeni haritalar sunabilir. Bu şekilde 
bireyler karşılıklılık, gönüllülük, 
dayanışma ve özerklik çizgisinde 
oluşan rizomatik ağlarda bir 
hiyerarşiye tabi olmaksızın 
dolaşıma girebilirler. Kopuşlar ve 
yeniden bağlanışlarla akışları her 
zaman diri tutarak otoritenin ve 
hiyerarşinin oluşmasını engeller 
ve bu şekilde gözden kaybolarak 
sisteme meydan okuyabilirler. 
Bir göçebe-oluş süreci rizomatik her 
hareketin vazgeçilmez unsurudur. 
Bugün bireyler birlikteliklerinde 
dikey-hiyerarşik örgütlenmleri terk 
edip rizomatik yatay/bir-aradalıklara 
geçtikleri oranda yersiz-
yurtsuzlaşır ve merkeze tabii 
olmak yerine tehdit olabilirler. 
Rizomatik birlikteliğin getirdiği bir-
aradalıklar bireylerin çoğullukları 
bünyesinde barındırmayı 
deneyimlemesini sağlar ve arı olana 
karşı melez-olanı, otoriter olana 
karşı karnavalı ve dikey olana karşı 
yataysallığı harekete geçirir.
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başlattığı çağrıya katılıyoruz. 
Ancak bu kepazelerin üstesinden 
gelmek için, karşı çıkılması gereken 
sessizlik değildir, ancak kendi 
gerçek ve sanal mekanlarımızda 
polisle işbirliği halinde olanlarla, 
komünist veya liberter olsun araya 
mesafe koyaktır. Bu para ve polis 
dünyasını yıkacak olan fırtına 
onları da içerine alsın. Bu bilgiyi 
olabildiğince yayın.

Non Fides’ katkı sunan bazı insanlar 
– Base de données anarchiste.

Notlar :
(1) Bowden’le ilgili daha fazla 

bilgi için :  www.is.gd/fAXSAb
(2) Burada, örneğin, makalelerin 

yeniden üretimi söz konusu yazar 
tarafından yazılmıştır. Adı; “Bilgiye 

dayalı Polis Kamu Düzeni İlke ve 
Uygulamaları”dır.

(3) Fransızcası : www.is.gd/xCxarr

Act for freedom now

Bir vicdani ret açıklaması: “…tüm makineleri 
yakmaya devam edicez!”

Delilik ve Anarşi Üzerine – Feral Faun

Bir vicdani ret açıklaması:
“Batıdan doğuya kandan haz 

alan, bunu dün yalnızca savaşlarıyla-
sömürgeciliğiyle yapan bugün 
filmleri-dizileri-haberleri-bilgisayar 
oyunlarıyla da kanı normalleştiren, 
kan-işkence görme arzusu yaratan 
insan uygarlığı! Biz; ayıların, dağ 
aslanlarının, kokarcaların, yarasaların, 
dev kaktüslerin, uçurum güllerinin 
ve yabanıl olan her şeyin tarafında 
savaşmayı seçiyoruz. Kendi şiddetini 
meşru, ‘öteki’ şiddetleri memnu 
kıldığı insan uygarlığını tanımıyoruz! 

Şüphesiz, ifade ettiğim bazı arzu-
larımdan dolayı beni deli olarak 
niteleyecekler vardır. Güzel, o halde 
böyle bir deliliği memnuniyetle 
kucaklarım. Rasyonel düzen kendi 
saçmalığını ortaya koyduğunda, 
özgür olmak isteyenlerin kendilerini 
delilik üzerinden ifade etmeleri ge-
rekir. Gerçek devrim, bir festival, bir 
kasırga, sefahat düşkünü ayinlerin 
haykıran coşkusudur. Artaud ve 
Julian Beck de bunu daha önce de-
nemişti, ancak tiyatroda. Ve tiyatro 
boktur! Şimdi bu deliliği tiyatronun 
dışına çıkarmanın ve onu yaşama-
ya başlamanın zamanıdır. Bizler 
uygarlığın kafeslerinde tuzağa 
düşmüş birer vahşi yırtıcı hayvan-
larız. Öfkenin, kederin, neşenin, 

Dolayısıyla devletinizi ve ordunuzu da 
tanımıyoruz!

Bizi eğitmeye, düzenlemeye, 
kontrol altına almaya, susturmaya, 
giydirmeye, değişmeye, alarm 
kurmaya, makyaj yapmaya, traş 
olmaya, para kazanmaya, erkek 
olmaya, ilaç almaya, silah almaya 
ve silah endüstrisini desteklemeye 
zorlayan uygarlığa inat canlılığımızı 
korumaya devam edicez!

İnatla bulutlara bakmaya, 
kayalıklarda içmeye, sokaklarda 
oynamaya, çimlere basmaya, öğleden 

sonra uyanmaya, içten bir şekilde 
gülmeye, derede yıkanmaya, kimliksiz 
sevişmeye, düşüncesizce tıkınmaya, 
bağrışmaya; megabaytlarla-
görüntüyle-kelimelerle değil canlılarla 
vakit geçirmeye, yasaları-uyarıları 
değil arkadaşlarımızı dinlemeye, 
devlete-bankalara-orduya-şirketlere 
değil sevdiklerimize güvenmeye ve 
elbette evrendeki tüm makineleri 
yakmaya devam edicez!

İNATLA!
Bazılarınıza sevgiler.

zevkin, histerinin ve tüm hayvani 
tutkularımızın serbest bırakılması 
gerekiyor, hem de kamusal ola-
rak serbest bırakılması gerekiyor. 
Hemen şimdi ama nasıl? Hapsedil-
mekten nasıl kurtuluruz? Özgürce 
nasıl deli olabiliriz? Bunu basit bir 
kişisel özellikten anarşist devrime 
nasıl dönüştürürüz? Bilemiyorum. 
Tüm bildiğim, arkadaşlara erotik 
zevk vermek, uygarlığa çılgın bir 
acımasızlık göstermek zorunda ol-
duğumuzdur. Haykırmayı, ağlamayı, 
gülmeyi, bağırmayı, homurdanmayı, 
gürlemeyi, zıplamayı, yuvarlanmayı, 
dans etmeyi, okşamayı, öpmeyi, 
sarılmayı, sevişmeyi, takla atmayı, 
şarkı söylemeyi, eğlenmeyi öğ-
renmemiz gerek. Dizginlenmeyen 

özgür bedenler, özgür hayvanlar 
olmalıyız. Böyle bir eylem, onunla 
merhametsizce dalga geçtiğinden, 
uygarlığa karşı en büyük acımasız-
lık olacaktır. Düzeni sevenlere, bu 
en büyük delilik olarak görünecektir. 
Ancak ister insan olsun, ister bitki 
olsun, ister kaya olsun, ister nehir 
olsun, isterse başka vahşi yaratıklar 
olsun, bu, arkadaşlarımıza, en nazik 
sevgi olarak görünecektir. Bunun 
için delilik başsız bir Eros’tur.

* Bu metin, Feral Faun’un toplama 
yazılarından oluşan, 1987 yılında 
yayınlanan Rants: Essays and 
Polemics of Feral Faun kitabından 
alınarak türkçeleştirilmiştir.
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Şu an Stockholm’de zor durumda olan yoldaşlarımız 
Emma Goldman ve Alexander Berkman’dan bir mektup 

aldık. Bu mektup Rusya’da anarşistlerin uğradğı korkunç 
zulüm hakkındaki gerçekleri anlatıyor. Bizler tüm Anarşist ve 
Sendikalist gazetelerden bu mektubu yeniden yayınlamalarını 
istiyoruz ve bu ülkedeki yoldaşlarımızın normal baskı 
sayısının kat kat üstünde bastığımız bu sayının satışı için 
bizlere yardımcı olacağını umuyoruz.

Değerli Yoldaşlar, — Rusya’da devrimci unsurlara yönelik 
zulüm Bolşevik’lerin değişmiş olduğunu iddia ettikleri politik 
ve ekonomik politikalarla azalmamıştır. Aksine, daha da 
şiddetli ve kararlı hale gelmiştir. Rusya’daki, Ukrayna’daki, 
Sibirya’daki hapishaneler iktidardaki Komünist Parti’nin 
görüşlerinden farklı görüşleri taşıma cürretinde bulunmuş 
kadın ve erkeklerle -hatta bazı durumlarda sadece çocuklarla- 
doludur.  Bizler bu “düşünceleri taşıdığımızı” bilerek ve 
özellikle söylüyoruz. Bugün Rusya’da tutuklanmanız için 
eleştirinizi sözcüklerle veya eylemle ifade etmenize gerek 
yoktur; karşıt görüşleri sadece taşıyor olmanız bile sizi ne 
yasa ne de sorumluluk bilen ulu Bolşevik Okhrana, Çeka’nın 
ve vatanın genel geçer yüce iktidarının yasal kurbanı yapar.

Rusya’daki tüm devrimci unsurlar, Anarşistler şu an 
insafsız ve sistematik bir zulme maruz kalıyorlar. Bolşevikler 
tarafından bastırılmaları, Komünist Hükümetin herhangi 
bir provokasyon veya uyarı yapmadan Moskova Anarşist 
Kulübüne makineli ve ağır silahlarla saldırarak tüm örgütü 
“tasfiye ettiği” zaman yani 1918 Nisan’ında başlamıştı. Bu 
olay Anarşist avının başlangıcıydı, ancak şimdi ve sonra 
gerçekleşen tamamen plansız ve çoğunlukla kendiyle çelişen 
saldırılar tek tük gerçekleşiyordu. Böylece Anarşist yayınlar 
izin verileceği yerde, yasaklanmıştır; Anarşistler burada 
orayı özgürleştirmek için tutuklanmıştır; bazen vurulmuş 
ve sonra tekrar en güvenilir pozisyonları kabul etmek için 
zorlanmışlardır. Ancak, Lenin’in 1921 Nisan’ındaki Rus 
Komünist Partisi’nin Onuncu Kongresinde sadece Anarşistlere 
karşı değil “tüm küçük burjuva Anarşist ve Anarko-Sendikalist 
eğilimlere” açık ve acımasız bir savaş ilan etmesiyle bu kaotik 
duruma son verilmişti. Ondan sonra Bolşevik yönetimindeki 
Rusya’da Anarşistlere yönelik sistematik, örgütlü ve en 
insafsız imha çalışmaları başlamıştır. Lenin’in konuşmasından 
hemen sonraki gün Moskova’da ve Petrograd’da çok sayıda 
Anarşist, Anarko-Sendikalist ve sempatizanları tutuklandı. 
Sonraki gün, tüm ülkede yoldaşlarımız toptan tutuklandı. 

ANARŞISTLERI KURŞUNA
DIZEN BOLŞEVIKLER

E. Goldman - A. Berkman

Emma Goldman ve Alexander Berkman’ın Rusya’da Bolşevikler tarafından 
devrimcilere uygulanan zulme dair işçilere uyarı mektubu, ilk olarak 1922’de yayınlandı.

O günden beri zulmün şiddeti gittikçe artmaya devam 
ediyor ve şu apaçık ortadadır ki, komünist rejim kapitalist 
dünyayla ne kadar uzlaşıyorsa, Anarşizme yönelik zulüm o 
kadar artıyor.

Yoldaşlarımıza haydutluk suçlaması yönelterek 
barbarca uygulamalarını maskelemek Bolşevik Hükümetin 
yerleşik politikası haline geldi. Bu suçlama şimdi tüm 
tutuklu Anarşistlere pratik olarak yöneltiliyor ve çoğunlukla 
hareketimize sadece sempati duyanlara yöneltiliyor. Daha 
güçlü bir diğer metot ise Çeka’nın herhangi bir duruşma, dava 
ve soruşturma olmadan gizlice gerçekleştirdiğidir.

Lenin’in Anarşist eğilimlere açtığı savaş en iğrenç bir 
imha biçimi olarak sayılabilir. Geçen Eylül ayında sayısız 
yoldaş Moskova’da tutuklandı ve ayın 30′unda Izvestia 
resmi bir açıklamayla Anarşistlerin onunun “haydutluktan” 
tutuklandığını yazdı. Hiçbiri her hangi bir duruşma veya 
dava görmedi. Hiçbirine avukat hakkı tanınmadı ve hiçbiri 
aileleri veya arkadaşlarıyla görüştürülmedi. Asılanların 
arasında hayatı boyunca insanlık davasına adanmışlıkları 
ve idealizmleri nedeniyle Çarist zindanları ve sürgünü test 
etmiş olan ve bazı ülkelerde de işkence ve ıstıraba maruz 
kalmış, tanınan iki Rus Anarşisti de vardı. Birisi bir kaç ay 
önce Ryazan’da hapishaneden kaçan Fanny Baron, diğeri ise 
Çarın altında devrimci aktiviteleri nedeniyle uzun yıllar ömrünü 
Sibirya’daki çalışma kampında geçiren ünlü konferansçı ve 
yazar Lev Tchorny’ydi. Bolşevikler, Lev Tchorny’yi kendilerinin 
vurduklarını söyleyemediler; asılanların listesinde adı 
kendi ismiyle değil en yakın arkadaşlarının bile bilemediği 
“Turchaninoff” olarak yazılmıştı.

İmha politikası sürüyor. Bir kaç hafta önce, Moskova’da 
bir çok anarşist gözaltına alındı. Bu defa, Bolşeviklerin 
kendilerine her zaman en yakın gördüğü bir grup olmalarına 
rağmen kurbanlar, Evrenselci Anarşistlerdi. Tutuklananlar 
arasında Rusya çapında tanınan, Evrenselcilerin Moskova 
seksiyonu Sekreteryası üyeleri Askaroff, Shapiro,[1] ve 
Stitzenko da vardı. Bu acımasız tutuklamalara yoldaşlar bazı 
aşırı hevesli ÇEKA ajanlarının yetkisiz eylemlerinin ilki olarak 
bakıyorlar. Ancak o zaman Evrenselci yoldaşlarımızın haydut, 
kalpazan, Mahnovist ve “Lev Tchorny yeraltı grubunun” üyeleri 
olmakla suçlandıkları bilgisini aldık. Bu tip bir suçlamanın 
anlamı sadece Bolşevik metotlara yabancı olmayanlar bilir. 
Bu suçlamanın anlamı ‘razstrel’dir. Yani herhangi bir duruşma 

veya ihtar verilmeden kurşuna dizilerek öldürmektir.
Bu tutuklama ve suçlamaların amacının zalimliği inanılmaz 

boyuttadır. Bolşevikler, Askaroff, Shapiro, Stitzenko, ve 
Lev Tchorny yeraltı grubuna üyelikle suçlanan diğerlerini 
suçlayarak, Lev Tchorny’nin, Fanny Baron’un ve Eylül’de 
idam edilen diğer yoldaşların katledilmelerini haklı çıkarmak 
istiyorlar; diğer taraftan, daha fazla Anarşisti kurşuna dizmek 
için uygun bir bahane yaratmaya çalışıyorlar. Lev Tchorny 
yeraltı grubu diye bir grubun olmadığını açıkça ve kesinlikle 
söyleyebiliriz. İddia aksine zalim bir yalandır. Bolşeviklerin 
anarşistlere karşı yaydıkları benzer cezasız kalan yalanlardan 
birisidir.

Dünyadaki devrimci emek hareketinin Bolşevik 
Hükümetinin politik olarak farklı düşünen tüm diğer 
gruplara yönelik uyguladığı katil rejimin ve akan kanın 
farkına varmasının tam zamanıdır. Ve bilhassa Anarşist ve 
Anarko-Sendikalistler için söylüyoruz; eğer mümkün olursa 
Moskova’da ölüm tehdidi altındaki tutuklu yoldaşlarımızı 
kurtarmak ve böylesi acımasız bir barbarlığı durdurmak için 
acil eyleme geçme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bazı 
tutuklu Anarşistler, Bolşeviklerin katlettikleri Lev Tchorny’nin 
anısına hakaret etme girişimini protesto etmenin tek yolu 
olduğunu düşündükleri ölüm orucu eylemine girmek üzereler. 
Yoldaşları için tamamıyla moral desteği istiyorlar. Bunu ve 
daha fazlasını istemeye hakları var. Bu yüce fedakarlıklarıyla, 
büyük amaca olan adanmışlıklarıyla, yolundan sapmaz 
sadakatlarıyla, hepsi bunu hak ediyor. Heryerdeki, yoldaşlar, 
arkadaşlar! Lev Tchorny’nin anısını aklamak sizin elinizde, 
aynı zamanda Askaroff, Shapiro, Stitzenko ve diğerlerinin 
değerli hayatlarını kurtarın. Ertelemeyin yoksa çok geç 
olabilir. Bolşevik Hükümetinden ‘Askaroff ve diğerlerinin Lev 
Tchorny’nin haydut ve kalpazan çetesine katıldıklarına’ dair 
ellerinde bulunduklarını iddia ettikleri Lev Tchorny belgelerini 
isteyin. Öyle bir belge yok, tabi sahteleri yapılmadıysa. 
Bolşeviklere o belgeleri ortaya koymalarına dair meydan 
okuyun ve politik muhaliflerini katleden Bolşevik sistemin 
devamına karşı dünya çapında protestolarda her onurlu 
devrimcinin ve erdemli insanların seslerini yükseltmelerine 
fırsat verin. Rusya’da yoldaşlarımızın akan kanları için acele 
edin.

ÇIĞLIKLARI DUYDUK
Varsayalım ki, daha önce yapılmamış hiçbir şey olmamış 

olsun. Birden fazla cinayet dahil. Oysa bu modern bir 
fenomendir, hem de şimdi yaygınlaşmış olan bir fenomen gibi 
görünüyor.

1966 yılı cinayet vakaları açısından zamanının ötesinde bir 
patlama yılıydı. Charles Starkweather 1958’de Nebraska ve 
Wyoming’de 11 kişiyi öldürmüş olsa da, 66 yılı bir şeylerin 
habercisiydi.

O sene Richard Speck, 8 öğrenci hemşireyi Şikago’daki 
apartmanlarında bıçaklayarak öldürmüştü; ve Charles Whitman 
bir intihar mektubu bırakmış, Teksas Üniversitesinin kulesine 
tırmanmış ve 14 kişiyi vurarak öldürmüştü.

Bir kaç yılın göreceli sükunetinin ardından, 1983’de posta 
çalışanlarının bir çok öldürme vakası “cinnet geçirmek” 
kavramını vücuda getirmiş oldu. O seneden beri posta 
çalışanlarını da kapsayan 11 olayda 35 cinayet gerçekleşti. 
1999’da Atlanta’da 13 kişinin öldüğü bir ofisteki cinayet vakası 
gibi işyeri cinayetlerinin sayısı yavaş da olsa artıyor.

“Okul katliamları” kavramı 1990’ların sonlarına doğru 
yaygınlaşmaya başladı. 1998’de Springfield, Oregon’da, Kip 
Kinkel ailesini vurarak öldürmüş, sonra okuduğu Thurston 
lisesinde 2’si ölümcül olmak üzere 24 öğrenciyi silahla 
vurmuştu. Daha da meşhuru, 1999’da Denver yakınlarındaki 
Columbine lisesinde 2 çocuğun yaptıkları ölü sayısını 15’e 
yükseltti. 2007’de Omaha alışveriş merkezinde 9 kişinin 
öldürülmesi için alışveriş merkezlerindeki cinayet vakalarıyla 
birlikte bir kaç okul saldırısı daha oldu. 2007’de Virginia 

Devlet Üniversitesi’nde 33 kişi katledilmiş, 2009’da Teksas’taki 
Fort Hood askeri üssünde 12 kişi katledilmiş, geçtiğimiz yaz 
Denver’ın bir kenar mahallesinde yaşanan “Batman filmi” 
dehşeti ve şimdi CT ilkokulundaki katliamla birlikte öldürme 
vakaları durmandan devam etmektedir.

Son yıllarda daha da dehşet verici eğilim, ebeveynler tarafından 
gerçekleştirilen aile katliamlarını kapsıyor.

Ve artık kronik hale gelen ölüm vakalarına karşı sessizlik 
rahatsız edici bir hal almaya başladı. Patoloji modern kitle 
toplumunun doğasının sorgulanmasına çok yakın. ABD 
verileri, sözü açılmışken, diğer gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde günden güne tekrarlanmaya başlamaktadır. Açıkçası, 
daha teknolojik olan toplumlar daha fazla kan dökme vakası 
yaşamaktadır. Ve bu vakaların kökenlerine inmek gerekirse, 
teknolojik etmenin öneminin kültürel farklılıklardan daha üstün 
olduğunu söyleyebiliriz.

Teknolojinin tek etmen olduğu söylenemez, ancak bu yakın-
zamanlı saldırıların arkasındaki altı çizili gerçeklikle ilgili 
düşündüklerimle çok yakından ilişkilidir: yüzyüze topluluğun 
kayboluşu. Topluluk yok olduğunda, ya da neredeyse yok 
olduğunda, herşey olabilir-herşey oluyor da. Topluluk yok olma 
noktasına ulaştığında, sosyal bağlar ve insan dayanışması da 
elbette kaybolur. Cinayet gibi nihilistik eylemler kitle toplumunun 
izole edici boşluğunun semptomlarıdırlar. Başka türlü nasıl 
olabilirdi ki?

Panzehir ise topluluğun canlanması için bir dayanak bulmakta 
yatar: kitleleşmiş ve dağıtılmış bir toplumun teknolojikleşmiş 
çöplüğünden uzaklaşarak. Neredeyse hiçbir gerçek netice 
vermeyecek politik bir diyalog ve söyleme batmamalıyız. Rezil 
bir skandal tertip ediliyor ve toplumun hızla neye dönüştüğü ve 
neden olduğunu çözümlemek için zaman geçmiştir.

John Zerzan
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Hayvan hakları mı, hayvan kurtuluşu mu?
Kurtuluş, anarşi ve hayata dair 
dağınık düşünceler.

Hayvan hakları veya kurtuluşu 
hareketi içerisindeki bireyler, 
eylemciler ve örgütlenmeler çoğu 
zaman meseleyi haklar meselesi 
olarak veya kurtuluş meselesi 
olarak görmek gibi farklı fikir 
ve eleştirileri benimserler. Bu 
duruma daha açık bakabilmek 
için, bu iki anlama yakında 
bakmamız gerekmektedir. Evvela, 
genel olarak “haklar” kavramı 
birisine bir şey yapma veya bir 
şeye sahip olma hakkı (yasal) 
vermektir. Diğer bir deyişle, 
hakların öncelikle kurumsallaşmış 
olması gerekmektedir; böylelikle 
daha sonra bahşedilebilirler. Bir 
çok eylemci hayvan hakları ve 
demokrasi duygu ve düşüncesinde 
kendi kendilerini tuzağa düşürüler. 
Öncelikle, demokrasi Devletin, 
onu meşru kılan yasaların ve 
kurumların varoluşuna dayanır—
demokrasinin doğrudan veya temsili 
olması bir şeyi değiştirmez; halen 
demokrasiyi, devlet egemenliğini 
ve zoru teşkil eder. Ancak bizim 
mücadelemiz demokrasinin dar 
sınırlarına hapsedilemez. Bizler 
tam tersi bir anarşist kavgayı 
yürütüyoruz; mücadelemiz baskı 
ve tahakkümün her türlüsünün yapı 
söküme uğratılması için olduğu 
kadar, demokrasinin, kapitalizmin 
ve devletin lağvedilmesi içindir. 
Bu yüzden haklar düşüncesi 
yönetim, kanun ve esaretin 
aynı veya farklı sistemlerinin 
sürekliliğine dayanır. Hayvan 

ve insan hakları mevzuatlara ve 
kurumlara ihtiyaç duyar ve eninde 
sonunda yasa şart koşan sözde 
yetkililere ihtiyaç duyar, bu nedenle 
tahakkümcülere ve yönetenlere 
güven duyar. Bizler bu nedenle 
hayvan haklarının hayvanlara 
daha fazla özgürlük verdiği fikrine 
dayandığı sonucuna ulaşıyoruz —
bunlar, daha fazla kafesler, daha 
insani kesim metotları, falan filan. 
Hayvan hakları eylemcileri insanlar 
ve onların uygarlığı, ulusları, 
devletleri, yasaları, makineleri, 
fabrikaları, alışveriş merkezleri, kürk 
mağazaları veya huzur dolu yuvaları 
gibi hayvanlara sömürünün kök 
nedenlerine asla karşı çıkmayan 
bir özgürlük duygusu verilmesini 
dilerler. Ve bilhassa, alternatif yasal 
eylemcilerin hayvanların hatırı için 
kurumsallaştırmak istediği haklar 
her zaman antroposentriktir (insan 
merkezcidir), tıpkı hizmet ettikleri 
ve gerçekten ihtiyaç duydukları 
sistem gibi. Vejetaryen ve hatta 
vegan olduklarından, oradan 
öteye geçmiyorlar; bu pratik 
“mücadelelerinin” kendisiymiş 
gibi ve kendi rollerini yerine 
getiriyorlarmış gibi bunu yapılacak 
son iş olarak görüyorlar. Et ve 
süt endüstrisini boykot ettiler ve 
gezegene tecavüz eden ve insan 
işçileri sömüren başka bir kapitalist 
endüstri olan vegan endüstrisine 
ibadet etmeye başladılar. Böylelikle 
bu alternatif, burjuva hayvan 
dostları barışçıl protestolarda, 
basın açıklamalarında, tüketici 
boykotlarında ve çeşitli problemlerin 
çözümü için hazırlanan imza 

kampanyalarında yer alarak -tabi 
ki her zaman sistemin içerisinde 
çalışarak- hayvan sevgisini bir 
amaca çevirerek kendilerini 
tamamen merhametli hissetme 
eğiliminde olurlar. Hem de, çoğu 
dışarı çıkıp şirket mülklerini ateşe 
vererek, yasa koruyucularla 
çatışmaların yaşandığı gösteriler 
organize ederek, hayvanları serbest 
bırakarak ve böylece hayvanların 
kendi hayatlarını belirleyebilmelerini 
sağlayarak hayvan ve yeryüzünün 
kurtuluşu için kendi özgürlüklerini 
riske atan ve genel olarak herşeyin 
para ve maddi zarara dayandığı 
kapitalist sisteme gerçek bir tehdit 
oluşturan doğrudan eylemleri 
gerçekleştiren militan hayvan 
kurtuluşu hareketinden bireylere 
veya gruplara karşı çamur atmaktan 
başka bir şey yapmazlar.

Hayvan kurtuluşu sadece kurtuluş 
ya da sadece özgürlük için savaşma 
fikri değildir, fazlasıdır: Kendimizin, 
hayvanların ve çevremizin devlet, 
baskı, tahakküm ve uygarlık isimli 
illetlerden kurtuluşudur. Hayvan 
kurtuluşu tek konulu bir mücadele 
olamaz, çünkü topyekün kurtuluş 
hareketiyle olduğu gibi yeryüzü ve 
insan kurtuluşuyla da kaçınılmaz 
olarak bağlantılıdır. Bazı hakların 
yasallaşmasıyla veya arzu 
ettiğimiz özgür dünyada kimin 
ve neyin özgürleştirileceği veya 
özgürleştirilmeyeceğine karar verme 
üstünlüğüyle hiçbir şekilde ilgisi 
yoktur. Onun yerine göz açtırmayan 
baskının, köleliğin, evcilleştirilmenin, 
yoksulluğun ve hayallerimizin ve 

arzularımızın kırılmasına karşı bir 
savaştır. Bizler kategorik olarak 
bize bahşedilen sivil hakları 
reddediyoruz; bizler bu dünyada 
tek bir hakkı tanıyoruz: birilerinin 
kafalarımızın üzerine çökmediği, 
tercihlerimizi kontrol etmeyen 
ve arzu ettiğimiz hayatları özgür 
varlıklar olarak yaşamak. Kurtuluş, 
kendi anlamıyla ve özüyle bile her 
ideolojinin ve siyasi çalışmanın 
ötesine geçer. Bizler insan 
olmayanların kendi sömürülerinden 
daha fazla özgürlük talep etmek 
istemiyoruz, tıpkı patronlardan 
veya bizi ezenlerden kendi kişisel 
özgürlüğümüzü elde etmek için 
pazarlık yapmayı istemediğimiz 
gibi. Tanıdığımız en büyük hak 
-aslında eski çağlardan beri 
gelen bir hak- özgürlüğünü kendi 
kendine yakalamaktır. Kendimizi 
veya başkalarını onların sistemi 
yoluyla ve onların sistemi içerisinde 
özgürleştirmenin peşinde değiliz; 
aksine özgürlüğün kendisinden 
yabancılaşmanın ve tahakkümün 
herhangi bir biçimine karşı sürekli 
bir savaşta olan vahşi dürtülerimizi 
evcilleştiren devletlerinin, 
yasalarının, kurumlarının, 
endüstrilerinin ve uygarlıklarının 
yıkımı yoluyla özgürleşmenin 
peşindeyiz. Hayallerimizin 
onların bütünlüklerinde kabul 
edilmeyeceğini bilecek kadar akıllı 
olsak da, mücadelemizin gerçek 
hayatımız olduğundan fazlasıyla 
eminiz; kendi içimizde kurtuluş 
ateşini, bireysel arzularımızı, 
düşmanlara karşı onların gerçekten 
kim olduklarını açık edecek olan 

doğrudan eylemi yaymak gibi bir 
zorunluluk hüküm sürüyor.

İnsanlığın uygarlığı yaratım 
tarihi, baskının, evcilleşmenin 
ve gezegenin her bir karışında 
egemenlik kurmasının tüm 
canlıların sömürüsünün bazı 
nedenlerindendir. İnsan türünün 
neden olduğu ıstırap bir makalede 
özetlenemez veya bir kitapta 
altı çizilemez. Onların ölümcül 
uygarlıklarının neden olduğu sefalet 
ve acıyı teşhir etmek sadece 
yürüttüğümüz öfkeli savaşın küçük 
bir parçasıdır. Bu sadece, bizi 
tutsak eden -sadece bizi değil 
gezegen üzerindeki tüm canlıları-
herşeye karşı ilerideki eylemleri 
gerçekleştirmek için ayaklarımızın 
üzerinde sağlam duracağımız 
psikolojik ve teorik temeller olarak 
bize hizmet eder. Gerçekten 
de, hiçbir İktidar kelimelerle 
veya gazetelerle ezilemeyecek, 
ancak eylem ve ayaklanmayla 
ezilecek. Hiçbir şeyi yeryüzünün, 
hayvanların ve insanların topyekün 
kurtuluşundan daha önemsiz 
görmemeliyiz, zaten bize ait olan 
özgürlüğümüz için asla pazarlık 
etmemeliyiz. Bizler özgür doğduk, 
lakin hapishane-uygarlığın içinde 
doğduk. Bu nedenle tek seçenek 
hayatlarımızı bu kurtuluş savaşına, 
onların gösterişli yapılarını yerlebir 
etmeye ve gerçek arzularımızı 
burada ve şimdi hayata geçirmeye 
adamaktır. Ne azı ne fazlası.

Anarşi İçin
TOTALXLIBERATION
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Paris’ten canlar. Justice 
grubunun Stress adlı müzik videosu 
aslında.

- Her yere metro her yerde 
metro var. Tabii ki en fakir ve 
uygarlık için en tehlikeli bölgeler 
haricinde. Mesela 2005 isyanın 
çıktığı bölge ( Clichy-sous-bous ) 
ve çevresi. Çünkü şehrin merkezine 
bu kadar kolaylıkla ulaşmamalı 
bu insanlar. Kuzey afrikalılar, batı 
afrikalılar Fransa uygarlığının 
sistemine hiçbir şekilde adapte 
olamamış bu insanlar şehrin 
merkezini iyice karıştırmaktan 
başka ne yapabilir? Para mı 
kazandıracak? Şehrin merkezinde 
Fransız kültürüne entegre mi 
olacak? İkisi de olmadığına göre 
neden metro yapsın?

İşte Fransa devleti bunun 
dengesini sağlamaya çalışıyor, bir 
yandan sömüreceği kadar afrikalıyı 
(güvenlik görevlisi, garsonluk gibi 
işler için ) günlük olarak şehrin 
merkezine taşımak, bir kısmını 
toplama kamplarında tutmak 
ve ülkelerine geri göndermek, 
bir kısmını da banliyolarda ya 
kaderlerine terk etmek ya da 
kömür-makarna yardımı tipi 
kilise yardımları yapmak istiyor. 
İşte bu dengeyi sağlayamadıkça 
faşistleşiyor, kara derililere karşı 
giderek saldırganlaşıyor, toplama 
kamplarında işkence ediyor, 
öldürüyor.

Göçmenleri geri gönderme 
politikası çöktü. Gönderemediler, 
dönmediler, fazlasıyla geldiler. 
Göçmenleri Fransa kültürüne 
entegre etme politikası çöktü. 
Entegre falan olmadılar, daha 
da uyumsuz oldular. 70′lerde 
çalışmaya gelen Cezayirli ve Faslı 
ailelerin çocukları bugün çıkan 
isyanların öncüleri.

Paris Notları
“her şey bir rüzgara bakıyor abi bakma esrar çekip mayıştıklarına 

bir gün var ya bir gün bu mağribli çocuklar bir gün yakacaklar paris’i..”

” Her çağ, her uygarlık, her 
gelenek ve görenek kendine özgü 
bir üslubu içerir, kendisine yaraşır 
incelikleri ve sertlikleri, güzellikleri 
ve acımasızlıkları barındırır 
kendisinde, kimi acıları pek doğal 
karşılar, kimi kötülükleri sabırla 
sineye çeker. Ne zaman ki iki çağ, 
iki uygarlık ve iki din birbiriyle 
kesişirse, işte o zaman insan 
yaşamı gerçek bir acıya, gerçek bir 
cehenneme dönüşür. Ortaçağ’da 
yaşayacak antik dünyanın insanı 
havasızlıktan içler acısı bir şekilde 
boğulup giderdi, bizim uygarlık 
ortamında bir ilkelin havasızlıktan 
boğulup gideceği gibi tıpkı. Öyle 
çağlar vardır ki, bütün bir kuşağın 
insanları iki çağ, iki ayrı yaşam 
üslubu arasında sıkışıp kalır, her 
türlü doğallık, her türlü gelenek ve 
görenek, her türlü korunmuşluk 
ve suçsuzluk duygusu çıkıp gider 
elden. ”

İnsanların yaşamları artık geri 
dönülmez bir şekilde cehenneme 
döndü. Var oluşları, benlikleri 
Fransız uygarlığı tarafından 
tecavüze uğradı. Geri dönüş yok, 
bütün arabalar, karakollar ve 
müzeler yanacak, kendini Fransız 
hisseden hiç kimse evinde rahat 
oturamayacak. Paris’te bir hayalet 
dolaşıyor, katlettiği, sömürdüğü, 
yaşanmaz hale getirdiği toprakların 
hayaleti.

- O kadar çirkin o kadar ruhu 
ezen bir şehir ki, belki de tam da bu 
maksatla dizayn edilmiş. Fransalı 
yoldaşların konuyla ilgili zamanında 
yazdığı bir paragraf vardı:

” Duyuru yapan dijital sesler, 
21. yüzyılın uğultusuyla geçen 
tramvaylar, dev birer kibrit çöpü 
gibi görünen mavimtırak sokak 
lambaları, tutunamamış mankenler 
gibi süslenmiş yayalar, güvenlik 
kameralarının sessiz sedasız 

dönüşleri, metro turnikelerinden 
çıkan belirgin sesler, süpermarket 
kasaları, işyeri puantörleri, internet 
kafelerin elektronik ortamı, plazma 
ekranların bolluğu, transit yollar 
ve lateks. Hiçbir dekor baştan 
sona bu kadar ruhsuz olmayı 
başaramamıştır. Hiçbir ortam daha 
otomatik olmamıştır. Hiçbir bağlam 
bu kadar duygusuz olmamış ve 
yaşamımızı devam ettirmenin 
karşılığında aynı ölçüde duygusuz 
olmamızı talep etmemişti. ”

Ve bütün bu duygusuzluk 
her köşe başına bir tatil ve uçak 
reklamı olarak yansımış. İnsanlar 
buradan kaçmayı arzuluyor, belki 
de bütün seneyi gideceği ülkenin 
hayalini kurarak geçiriyor. Her 
gelişmiş şehir gibi burada da hiçbir 
özgür canlı yok. Bütün köpekler 
tasmalı, ağaçları köşeli bir şekilde 
budanmış, sokaklarından ot bile 
bitmiyor.

Müzelerle, binalarla, markalarla, 
akıllı telefonlarla, kıyafetlerle, 
kitaplarla, megabaytlarla, Eurolarla, 
bankalarla, alışveriş merkezleriyle 
vakit geçirmek için birebir bir şehir. 
Yaşam barındırmamaya çalışan 
ama serserilerin, göçmenlerin bütün 
bu simülasyonu bozduğu bir şehir. 
Bağıran, kavga eden, şakalaşan, 
koşan, sıkıntı çıkaran, temas 
eden, turnikeden atlayan, vergisiz 
iş yapan, kaçak mal satan, yere 
çöp atan, kırmızı ışıkta geçen, hız 
sınırlarını aşan, marketlerden çalan 
serserilerle dolu her köşe başı.

- Şehrin merkezinde ve 
batısında zenginler, doğusunda 
ise fakirler oturuyor. Bu kadar net 
bir şekilde ayrılmış. Hatta şehrin 
kuzeydoğusundaki banliyölerde 
çıkacak olası isyanlar merkeze 
yayılmasın, akmasın diye aralara 
fabrikalar, büyük parklar, çevre 

yolları, demiryolları inşa edilmiş. 
Yolların barikat kurulamayacak 
kadar geniş olduğundan ise hiç 
bahsetmiyorum bile.

- Bütün süpermarketlerde, hatta 
ufacık bakkallarda bile kamera 
var. Dışarıdaki meyveleri kimse 
aşırmasın diye bombeli aynalar 
bile var. Buradan şehirde çok aşırı 
sayıda, bakkallardan dahi çalan bir 
hırsız kitlesi olduğunu çıkarabiliriz

- Özellikle bazı duraklarda metro 
turnikelerinden atlayan o kadar 
çok insan var ki bayram dolayısıyla 
bedava olduğunu zannedersiniz. 
Tabii bazen pusuya yatmış sivil 
güvenlikler oluyor ama nadiren, 
onlar da bazı duraklarda oluyorlar, 
bu duraklarda biraz daha dikkatli 
olanlar parasız seyahat etmenin 
tadına varıyorlar.

- Paris’in altında bir başka 
şehir daha var. Catakomb diyorlar, 
aslında taa 1850′lerde açılmış bir 
maden ocağının yolları ve toplam 
600 kilometrelik bir ağ.

www.wikipedia.org/wiki/
Catacombs_of_Paris

60′lardan itibaren Catafililerin ( 
Catacomb severler ) sık sık uğradığı 
yerler olmuş. Takılmak, müzik 
yapmak, bira içmek, ot içmek gibi 
şeyler yapıyorlar. Giriş de herkesin 
” Kanalizasyon kapağı ” falan 
olduğunu düşündüğü kapaklardan 
birini açıp girerek yapılıyor. Aşağısı 
zifiri karanlık olduğundan çeşit çeşit 
fenerlerle gidiyoruz.

Aşağısı yukarısından daha 
temiz, gelen herkes çöplerini 
toplayıp öyle yukarı çıkıyor. Buraya 
gelen insanlar burayı benimsiyor, 
evi olarak görüyor. Bir yerden bir 
yere gitmek için aşağıyı kullananlar 
bile var. Birlikte girdiğimiz 

arkadaş ” Paris’te sessizce kafa 
dinlenebilecek tek yer” diyor 
katakomblar için. Öyle diyorsa 
öyledir.

Yukarı çıkınca hangi dünyanın 
gerçek olduğunu algılamak zor 
oluyor, aşağısı mı yukarısı mı? 
Bilmiyorum, biniyoruz alametlere, 
gidiyoruz kıyametlere.

Örnek fotoğraflar :
www.is.gd/bmOJ0i

Örnek video :
www.youtu.be/9BX29Mq6wfM

- Parisin Montreuil bölgesinde 
bol miktarda işgal evi var. 
Örgütlenmeye yönelik olanlarından 
çok sırf kira vermemek için işgal 
edilen de çok fazla ev var. Var 
oluşsal bir mesele olarak işgal! 
İşgallerdeki arkadaşlar göçmen 
dayanışma işleri, kontrol devletine, 
ataerkiye karşı işler, yoldaşlar için 
dayanışma konserleri – yemekler 
yapıyorlar. Paris’in genel boğucu 
havasına ve yoğun polis baskısına 
rağmen direnmek zor, bunu başaran 
arkadaşlar hakikate erişmek üzere.
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300 KIŞI ILE BAŞLADIK, 
DÖNÜŞTE 500 OLDUK

Andreas: Selanikli bir işgal evi sakini

Cumartesi günü Alexis’nin ölüm haberini telefonla 
öğrendik. Beş yüz insan derhal üniversitede bir araya geldi. 
Toplantıda elimizde olan bilgiyi paylaştık fakat iyi gitmedi. 
Ne yapacağımız konusunda anlaşamayıp ikiye bölündük. 
Daha az sayıda olan taraf vur-kaç taktiğiyle saldırmak 
üzere üniversite etrafında kaldı, çoğunlukta olan grup ise 
Selanik’in ana caddesi Egnatia’daki banka ve lüks mağazaları 
paramparça etmek üzere yürüyüşe geçti. Ben ikinci grubun 
arasındaydım. Diğer yandan, şehrin dört bie yanında 
arkadaşların kurduğu küçük gruplar banka ve karakol gibi 
belli hedeflere saldırıyordu. Fakat bu plan veya plansızlık 
gayet işe yaradı çünkü polis bölünmek zorunda kaldı ve ne 
olacağını tahmin edemedi. Üniversite çevresinde kalan birçok 
insan, ordaki öğrencilerle birlikte yeni metro inşaat alanını 
savunurken, biz Egnatia’da hiçbir polise rastlamadık. Sokaklar 
bize kalmıştı.

Diğer bir konu: Kamara’dan yola çıkarken 300 kişiydik fakat 
geriye 500 kişi döndük. Sokakta insanlar bize katılmayı 
tercih etti. Korkmuyorlardı çünkü biz işimizi sakin biçimde 
hallediyorduk. Elbette sinirliydik, Alexis’nin ölümü yüzünden 
tepemiz fena halde atmıştı fakat kendimizi kontrol altında 
tuttuk. Bankalar paramparça edilmeliydi ve biz de öyle yaptık, 
fakat sakin bir biçimde. Önce bir cam TUZLA BUZ, sonra 
diğeri TUZLA BUZ. Yolda korkmuş biriyle karşılaştığımızda, 
sakince onu yolun karşı tarafına geçirip camları indirmeye 
devam ettik. Yani, kimsenin bizden korkması için bir sebep 
yoktu, hatta, insanlar yaptığımız şeye sempati besledi ve bize 
katılmak içlerinden geldi, öyle de yaptılar. Sokaktaki normal 
insanlar.

Bazı ülkelerde pasif direniş eleştirilir, Yunanistan’da ise şiddet 
içeren eylemler eleştirilir. Fakat bu mesele oldukça siyah-
beyaz. Herkes bunun mücadelenin bir parçası olduğunu biliyor 
ancak bazı insanlar hiç hoşlanmazken, diğerleri bayılıyor. 
Orta yol yok gibi. Eğer ortada durduğunu söylersen insanların 
kafası karışıyor. Fakat ben gri alandayım. Bence şiddet 
kullanırken epey dikkatli olmak zorundayız. Hayır, şiddet 
kullanamayız demiyorum, tabi ki de kullanmak zorundayız 
fakat bunu önceden iyi planlayarak ve kontrolü kaybetmeden 
yapmalıyız. Bunu, kullandığın şiddetin seviyesine bakmadan, 
her seviyede sakin ve kontrollü biçimde yapabilirsin.

Sakin kalmayı becerebidiğimiz için o cumartesi akşamı 
insanlar bize katıldı ve geriye daha çok insanla döndük. 
Egnatia’ya yürüdük ve çeşitli teçhizatlar kullanarak karakola 
saldırdık. Sonra da geldiğimiz yoldan, dükkanları ikinci defa 
yerle bir ederek geri döndük.

İlk gün neler olduğunu doğru düzgün anlamamıştık. İkinci 
günden sonra ise öğrenciler her yerdeydi, çöp tenekelerini 
ateşe verip kapitalist hedeflere saldırıyorlardı. Dört bir yandan 
gelip kendi saldırılarını başlattılar. Bunun iki açıklamasının 
olduğunu düşünüyorum. İlki: Televizyonda ne gördüler ise 
onu yaptılar. Diğer açıklama ise, bilinçaltlarında hayatlarını 
mahveden mekanizmalara karşı duydukları nefretle ilgili.

Medyanın ayaklanmaları ele alış biçimi başta epey dramatikti, 

bir-iki gün içinde insanların ayaklanmalara katılmasının 
sebeplerinden biri de buydu bence. Fakat dördüncü veya 
beşinci gün, ulusal medya ayılmaya başladı ve kendi 
içeriklerini sansürlediler. Medya kundaklama görüntülerini 
bir daha yayınlamadı, polisle çatışan kitlelerin görüntülerini 
de yayınlamaktan vazgeçtiler ve ”öğrenci isyanları” ifadesini 
yasaklandı. Yabancı medya ise daha açık sözlüydü ve 
isyanlarla epey ilgilendiler. Böylelikle Yunanistan, isyanlarla 
ilgili bütün haberleri uluslararası medyadan edindi. Şans 
eseri, o günlerde Atina’da, medyanın demokrasideki rolü ile 
ilgili konferanslar düzenlenmekteydi. Dolayısıyla uluslararası 
medya çatışmalar başladığında zaten oradaydı. Fakat 
hepsi allak bullak haldeydi çünkü havadaki genel hissiyatı 
anlamakta güçlük çektiler ve iyice darmadağın oldular.

Öğrencilerden sonra holiganlar, holiganlardan sonra 
göçmenler ve onlardan sonra da sömürülen her bir insan 
birlikte sokaklara döküldü. Kravatlı genç işadamlarını 
bankaları yakarken, büyük anne ve büyük babaları da 
torunlarını gaza boğan polise saldırırken görüyorduk.

O günler boyunca geniş çapta katılımın sağlandığı altı-yedi 
eylem gerçekleşti. İlki üç bin kişi civarındaydı. Her bir eylem 
şehrin bir başka bölümün yerle bir etti. Bütün bu süre boyunca 
bankaları vuran ve arka arkaya defalarca karakollara saldıran 
küçük gruplar vardı. Abartmadan söylüyorum, eğer saat 
beşte bir karakola saldırı düzenleniyorsa, beş buçukta aynı 
karakola bir başka saldırı düzenleniyordu. Polisler dehşet 
içinde bağırıyor, yanarak ölme korkusu içinde, ağlak seslerle 
telsizden destek çağrısı yapıyorlardı.

Tiyatro okulunun işgalinin de çok önemli olduğunu 
söylemeliyim. İkinci gün, Alpha Kappa tiyatro okulunu işgal etti 
ve sonra okulu öğrencilerin işgaline bırakmak üzere oradan 
ayrıldı. Ve okul merkezi bir nokta haline geldi; radikal soldan, 
kapkaranlık anarşizme kadar birçok farklı görüşün ifade 
edildiği bir yer.

Bir başka bina, baro binası da solcular ve anarşistler 
tarafından işgal edildi fakat sonrasında medya kamuoyunu 
ayaklanmalara karşı körükleyince solcular binayı terk etti. 
Böylelikle, tiyatro okulu merkeze oturdu. Bir bütün olarak 
hareket ile ilgili birçok karar orda alındı. Okuldakilerin, 
protesto yürüyüşü çağrıları karşılık buluyordu. Gerçi bazen bu 
biraz sorun oluyordu.

Hareket içinde bir sürü çatışma da vardı. En büyük 
çatışmalardan biri, Anti-otoriter Hareket Alpha Kappa ile 
ilgili. Öncelikle, bence burda bir çeviri hatası var. Anti-otoriter 
Hareket yerine Anti-otoriter Akım gibi bir şey olmalı. Çünkü 
kinisi kelimesi politik hareket manasına gelmiyor, daha 
çok akım veya akış gibi bir şey. Kaldı ki, Yunanistan’daki 
anti-otoriter hareket Alpha Kappa’dan çok daha büyük. 
Pek fazla anarşist onlarla hareket etmez ancak davranış 
biçimleri yüzünden Alpha Kappa solcularla işbirliği yapabilir. 
Medya bildirileri yayınlar, röportaj verir, gazetecilerle spot 
ışıkları altında söyleşi yaparlar. Bilirsiniz işte, anarşistlerin 
yapmayacağı türden şeyleri yaparlar. Anarşistlere değil, sola 
ait bir duruş sergilerler genellikle. Üstelik Aralık’ta, yağma 
yapan insanların anarşist olamayacağını ifade eden bir bildiri 

yayınladılar. Yağmacılar anarşist değildir. Akıl almaz bir 
açıklama.

Fakat burda genellikle Atina’daki Alpha Kappa’dan söz 
ediyorum. Her şehirde küçük farklılıklar gösteriyorlar ve 
Atina’daki grup içinde büyük sorunlar var. Selanik’tekiler hiç 
öyle değil. Onlar yoldaş. Aralık’ta, Alpha Kappa ile birlikte 
sokaklarda olduğumuz unutmamalıyız. Farklılıklarımızı bir 
kenara koyup birlikte hareket etmiştik. Ayrı ayrı öbekler 
değil, karma haldeydik. Herkes anti-otoriter hareket etrafında 
bir araya geldi. Sadece anarşistler değil, solcular ve 
otonomlardan da bahsediyorum. Herkes.

O denli büyük bir olaydı

Anna: Türkiye’ye yakın, orta büyüklükte bir ada 
olan Samos’ta öğrenci

Alexis’nin öldürülmesi üzerine adanın diğer tarafındaki şehirde 
gösteri yürüyüşleri ve eylemler vardı. Ve bizim okuldaki bütün 
çocuklar -ki, bunlar Play Station’ın başından kalkıp plaja 
gitmeye bile üşenen çocuklar- adanın diğer tarafına giden kırk 
kilometrelik yolu tepip eylemlere katıldı. İşte o denli büyük bir 
olaydı. Bütün çocukları içinde yaşadıkları balonlardan dışarı 
çıkardı, bunun çok önemli bi şey olduğunu hissedebiliyorduk.

Kurtarılmış Aghios Dimitrios Belediyesi’nde Gerçekleşecek Açık Halk Meclisine Davet
6 Aralık 2008 tarihinde, polis memuru Epaminondas 

Korkoneas silahını çekip bir vatandaşı, on beş yaşında bir 
çocuğu öldürdü. Hükümetin ve medyanın kamuoyunu saptırma 
girişimlerine karşın, insanların hissettiği öfke çok büyük. 
Kesin olan bir şey var ki, artık bu başkaldırı sadece Alexis 
Grigoropoulos’un yok yere hayatını kaybetmesiyle ilgili değil. O 
zamandan bu yana, şiddet, hırsızlık ve yağma hakkında sayısız 
şey söyleniyor. Medya ve iktidar için şiddet yalnızca kurulu düzeni 
bozan şey anlamına gelir.

Ancak bizim için,
Şiddet, kırk yıl boyunca karın tokluğuna çalışıp ‘Acaba hiç 

emekli olabilecek miyim?’ diye kara kara düşünmektir.
Şiddet, sözleşmeler, fonlar, senetler, çalınan emekli maaşları 

ve borsa dolandırıcılığı demektir.
Şiddet, burnundan gelerek ödeyeceğin emlak kredisini almaya 

zorlanmaktır.
Şiddet, işverenin seni istediği zaman kovabilme hakkıdır.
Şiddet, işsizliktir, geçici işsizliktir, ayda 700 euro demektir.
Şiddet, patronların işçi güvenliği için yapılan harcamalarını 

kesmesi yüzünden meydana gelen ‘endüstriyel iş kazaları’dır.
Şiddet, yorucu çalışma programına dayanabilmek için 

psikolojik tedavi ilaçları ve vitamin hapları kullanmak demektir.
Şiddet, göçmen olmaktır, her an sınır dışı edilme korkusu ve 

daimi bir emniyetsizlik duygusuyla yaşamak zorunda olmaktır.
Şiddet, aynı anda hem ücretli işçi hem ev hanımı hem de 

anne olmaktır.

Şiddet, ölümüne çalıştırılıp bir de üstüne ”Biraz gülümse, 
senden çok şey istemiyoruz ki” denmesidir.

Lise ve üniversite öğrencilerinin, geçici işçilerin ve 
göçmenlerin ayaklanması normalliğin yarattığı bu şiddeti dindirdi. 
Bu ayaklanma durmamalı! Sendikalar, siyasi partiler, rahipler, 
gazeticiler ve işadamları yukarda tarif ettiğimiz şiddeti sürdürmek 
için ellerinden geleni yapacak. Yalnızca onlar değil, biz de 
bu durumun sorumlusuyuz. Neyse ki, ayaklanmalar sonunda 
kendimizi özgürce ifade edebileceğimiz bir alana yer açtı. Bu 
açılımın devamı adına, Aghios Dimitrios Belediyesi’nin işgali ve 
herkesin katılımına açık bir halk meclisinin kurulması ile daha ileri 
gittik.

İletişim kuracağımız, sessizliğimizi bozacağımız ve 
hayatlarımız adına harekete geçeceğimiz bir açık alan.

13 Aralık 2008 Cumartesi, saat 7’de, Aghios Dimitrios 
Belediyesi’nde açık halk meclisi

DAVALARA HAYIR- BÜTÜN TUTUKLULAR 
DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Aghios Dimitrios Belediyesi’nin işgali

WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE
* Aşağıdaki metin heykucukucu.tumblr.com blogundan 

alınmıştır.
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WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE

* Aşağıdaki metin heykucukucu.tumblr.com blogundan 
alınmıştır.

‘We are an image from the future’ 6 Aralık 2008 tarihinde 
15 yaşındaki Alexis’in polis tarafından öldürülmesi 

üzerine anarşistlerin ülke çapında başlattıkları isyan 
ve ayaklanmalar ile bu sürecin ve sonrasına odaklanan 

harika bir kitap.

Ayaklanmalarda rol almış anarşistler, anti-otoriterler, 
feministler ve özgürlükçüler ile yapılan röportajlar, 

bizzat onların yazdıkları metinler, ayaklanma sürecinde 
haberleşme ağlarında yayınlanan bildiriler, metinler ve 
daha bir çok şey sayesinde, Yunanistan’da bir asırdan 
fazla süredir var olan anarşist kültürün evrimleşmesini 

ve dolayısıyla bir ayaklanmanın nasıl bütün ülkeyi ateşe 
veren bir güce dönüştüğünü görebiliyoruz.

Aşağıda, kitabın ikinci bölümünde yer alan söyleşilerden 
birini çevirdim. Bu metmi çevirmek istedim çünkü 

Exarchia Meydanı’nda olanlar ile Gezi Parkı Direnişi 
arasındaki benzerlik ve farklılıkların bizim için zihin açıcı 

olabileceğini düşünüyorum. Ve doğrudan eylemlerin 
ne kadar etkili olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu 

elimizdeki en güçlü silahlardan biri, bizim henüz pek 
kullanmadığımız müthiş bir silah.

İlerleyen zamanlarda becerebildiğim kadarıyla kitaptan 
bölümler çevirmeye devam edeceğim.

Sevgiler...
heykucukucu.tumblr.com



RAHATSIZ VEGANLAR 
“HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ” HAREKETINI 

IKINCI DALGAYA ÇAĞIRIYOR

2 Kasım 2013’te Namekan İzmir’de gerçekleştirilen “Hayvan 
özgürlüğü veganizmin neresinde?” söyleşisinden “Rahatsız 

Veganlar” isimli bir bildiri çıktı. Rahatsızların “Veganizm 
propagandası tahakküm karşıtı teoriyi tüketimsel pratikle 
gölgeliyor” diye özetledikleri bildiriyi aynen yayınlıyoruz.

Bu bildiri, 2 Kasım 2013’te İzmir Namekan Sanat Sepet’te 
toplanan 10-15 vegan/vejetaryen hayvan özgürlüğü aktivistinin 
veganizmin gidişatı ile ilgili görüşleridir. Aşağıdaki maddelerin 
hemen hemen hepsi toplantıdaki hemfikirlik ile not edilmiştir; 
ancak eleştiriye ve zenginleştirilmeye açıktır. İzmir’de 
başlatılan bu tartışmanın devamının gelmesi de umulmaktadır. 
Amaç hayvan özgürlüğü ve veganlığa yakın duran insanların 
bir iç muhasebeye girmesidir, kişisel ve politik eğilimlerde 
bir yön kırılması yaşanmasıdır. Bu bağlamda, buradaki 
eleştirilerin neredeyse hepsinde bu maddeleri oluşturanların 
iğneyi kendine batırması da mevcuttur.

RAHATSIZ VEGANLAR NE DİYOR:

-İnternette (Google Trend) yaptığımız araştırma 
sonucunda vegan kelimesinin çok fazla arandığını ama 
hayvan özgürlüğü teriminin taranmadığını gördük. Veganlık 
Türkiye’de popülerleşirken hayvan özgürlüğünden niçin 
bahsedilmediğini tartışmaya açmak istedik.

-1944′te İngiltere’de vejetaryen ve vegan cemiyetlerin 
kurulması ile şekillenen ve hayvansal ürünleri terk etme ile 
tanımlanan vegan/vejetaryen kültürün bugünkü savunucuları, 
tıpkı feministlerin özeleştiriyle evrilmesi gibi artık ikinci 
dalgaya geçmelidir. Veganlık bir kişisel davranış olarak 
korunmakla ve teşvik edilmekle birlikte, hayvan kafeslerini 
temin eden devletlerin ve şirketlerin istediği gibi “onu 
tüketmeyelim/şunu tüketelim” çağrılarının baskın çıktığı 
politikaları terk etmeliyiz ve devletlerin, şirketlerin katil olduğu 
söylemlerini vurgulayarak, kafeslerdeki hayvanlara daha yakın 
ve kafesleri temin edenlerin daha fazla ensesinde bir zemine 
gelmeliyiz. Bu zemin değişikliğinin, devlet ve şirketler var 
olduğu sürece, kafesten çıkarılan her hayvana karşılık kafese 
konan bir aktivist takasına gidebileceği tahmin edilebilir; ancak 
bu baskıcı düzende hayvanların tümden kafessiz olabilmesi 
için iki üç yıllık kafesleri göze almaktan başka yol görünmüyor.

-Hayvan özgürlüğü veya tahakküm karşıtı olmak teorik bir 
gerekçe, veganlık ise pratik bir sonuçtur. Harekete geçiren, 
sonuç değil sebeptir. Artık sonuç gerekçeyi gölgelemeye 
başlamıştır. Pratik sonuç yani vegan kimlik, “O zaman şunu 
yemiyorsun sen?” türünden sorulara karşılık politik/etik 
duruşumuzu açıklarken hâkim kültür tarafından benimsetilir. 
Pratik sonucun öne çıkması, toplumun tüketimci zihniyetini 
kabullenmemizdir, bizim de homo-tüketici olmaktan 
kurtulamamamızdır. Oysa yaşam tüketime indirgenemez! Bu 

yüzden bugün “etçil miyiz?” yoksa “otçul muyuz?” sorusunun 
bir anlamı yok! Sadece homo-tüketiciyiz!

-Veganım deyip kendi sağlığı için hayvan deneyli ilaç 
kullanan birisinin palm yağı tüketen başka birisinin veganlığını 
yargılamasındaki çelişkiye dikkat edilmelidir. Bu çelişkiler 
tüketim davranışına göre politika belirlemenin kaçınılmaz 
sonuçlarıdır, bir tarafın haklı veya haksız olduğunu tespit 
etmekten ziyade “tahakküm karşıtı” zemini yitirme işaretleridir. 
Kim “veganların tümünün hemfikir olduğu pratikler” olduğunu 
var sayıyorsa kendi çevresini genelleyerek hata ediyordur. 
Hayvan köleliğinin çözümüne dair totaliter her yaklaşım, 
lidersiz ve kutsal kitapsız bir hareket olan hayvan özgürlüğünü 
caiz/caiz değil belirleyicisi bir kuruma dönüştürmektedir. 
Bu noktadan sonra, vegan olmayanlara yukarıdan bakma, 
saldırganlaşma, et yiyenleri katillerle bir tutma, haklıyken 
haksız duruma düşme, veganlığı gurmelik veya lifestyle’a 
indirgeme gelebilir. “Şunu yesem veganlık bozulur mu?” gibi 
bir sorunun kendisi sorunsaldır. Veganizmin dinleşme sürecine 
girdiğine işarettir. Herkes köleleştirmemekte, öldürmemekte 
ortaklaşarak pratiklerini kendi vicdanları ve imkânlarına göre 
çizmelidir. Sadece tüketim davranışını değiştiren veganlar, 
yeni bir ürün serisini (niş market) tüketme davetine icabet 
edince hayvana ve insana karşı kurulan sistemden çıkamamış 
olur.

-Sorulması gereken sorulardan biri şu: “Veganizm 
tahakküm karşıtlığı değil midir?” Veganizm modernizmden 
uzak durmalıdır; çünkü modernizm insan merkezcidir. İnsan 
merkezcilik/türcülük de bir tahakküm biçimidir. Tahakküm 
karşıtlığı ve anti-otoriterlik veganlar arasında kesin bir 
kural olmadığı gibi kenarlık veya aşırılık da değildir. Şayet 
veganların büyük bölümü bunları benimsemediyse bu onların 
kölelik karşıtı teoriyi değil tüketici toplumun sevk ettiği “vegan 
tüketici” kimliği referans göstermesindendir.

-Yalnızca tüketim davranışlarındaki değişimle vegan 
olanlar, modernistlere ve hümanistlere karşı savunmasızdır. 
Alet yapan insan, bilimi ve teknolojisi ile övülür; aklı ile 
hayvandan üstün yere konur. Tüm hayvanların insanla eş 
yaşam hakkına sahip olmasını savunan veganların kendi 
savlarını güçlendirmek için Aydınlanma’yı kıyasıya eleştirmesi 
gerekir. Modernizm insanmerkezcidir. Avrupa hâlen gizli 

ırkçıdır, militarizmi ve türcülüğü ise sürekli ve alenidir. 
Uygarlığa karşı duruşu olmayan vegan, vahşet sözcüğünü 
gaddarlık/şiddet ile eş anlamda kullanarak uygar-vahşi 
ikiliğinde vahşiyi (yani insan egemenliğine alınmamış hayvanı 
ve sistemin kölesi olmamış ilkel insanı) sömürünün kaynağı 
gibi gösteren sahtekâr kültür ile barışık olma çelişkisi ile baş 
başa kalır. Şiddet uygarlık ile başlamadıysa da onun savaş 
zaferlerini müteakip dayattığı kanunlarla meşrulaşmıştır.

-Veganlık pratiği de her pratik gibi bireyin toplumun gözü 
önünde tutarlılık çizgisini koruma çabasından bağımsız 
açıklanamaz. Veganların neyi tüketmemesi gerektiğinin 
sınırları nasıl çizilirse çoğu insan (kendi vicdanını dinleyeceği 
veya kendi politikasını yaratacağı yerde) o sınırların 
içinde kalarak “veganım” der. Pratiğin sınırları aslında 
hep tutarsızdır; zira pakete girmiş süpermarket ürünlerinin 
(başka kıtalardan uçakla getirilmesinden çiftçilerinin köle 
olmasına kadar) vegan olduğu her zaman soru işaretidir 
ve endüstriyel tarımdan gelen tüm sebze meyveler için de 
topraktaki hayvanlar öldürülmüştür. Tüketim biçimlerindeki 
farklara göre hayvan özgürlüğü hareketindeki bazı insanları 
değersizleştirmek baskıdır, vegan polisi oynamaktır. ABD’de 
ortaya çıkan yalnızca çöpten çıkarsa et yiyenler (freegan) 
veya yalnızca hayvan araba kazasında ölmüşse et yiyenler 
(roadkill vegan) gibi gruplara ne diyeceğiz?

-Vegan endüstri olsa olsa çocukluğunda alıştırıldığı 
eti-sütü özleyenler için geçiş sürecidir. Feministler eski 
tecavüzcülere yapay tecavüz araçları önermezken veganların 
yapay cinayet formlarını araması, yemeğin besin almaktan 
önce lezzet, haz ve sosyal kabul aracı olduğuna işaret 
olabilir! Bu ürünlerin tüketilmesi ve hayvansal ürün özlemini 
nasıl gidereceğini soran yeni veganlara tavsiye edilmesi 
belki aktivistlerin kendi et geçmişleri ve pek çoğunun 
sebze-meyveyi de hâlâ endüstriyel sistemden satın alması 
bakımından şaşırtıcı değildir; ancak aktivistlerin hayvan 
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özgürlüğü kampanyaları soya sütü/deneysiz şampuan 
reklamlarına dönüşmemelidir. Tüketimsel pratiği tahakküm 
karşıtı kuramdan daha fazla lanse etmek, hareketin kitlelere 
yayılmamasında rol oynayan bir strateji hatası da olabilir. 
“Tek yol veganizm” gibi söylemler kibirdir ve iktidar kokar; 
vegan olmayanları iter. Ayrıca vejetaryenlere varacakları 
son (ve üstün?!) noktanın veganlık olduğunu belirtenler, 
aslında savaşları ve sömürüyü üreten endüstrilere karşı yıkıcı 
eylemlere girişmenin, devamlı aktivizmin ve kendi yaşamını 
kentlerden, kapitalist tahakkümden kurtarmanın planını bile 
yapmadığını maalesef itiraf etmiş olur.

-“Hayvan özgürlüğü = veganizm” her zaman doğru bir 
önerme değildir. Vegan olmak hayvan özgürlüğü için bir son 
veya zirve değil anca ilk adım olabilir. Doğrudan eyleme 
geçen, sayısız hayvanı hapishane riskini göze alarak kurtaran 
ancak zaman zaman hayvansal ürün tüketebilen insanlar da 
elbette hayvan özgürlüğü hareketindendir. ALF girişimi yapan 
gruplar ALF olup olmadıklarını doğrudan eylemle kanıtlar. 
Eylemde hiçbir hayvanı öldürmeme esastır; eylemcilerin 
kişisel hayatta yumurta yiyip yememeleri kıstas değildir. ALF 
veganlığı teşvik etmekle birlikte tüketim alışkanlıklarından 
politika gütmek yerine hayvanlar için göze alınan riskli 
eylemlerle kendini gerçekleştirir. Not: ALF’nin “ALF’yi 
desteklemeyin” çağrısı tekrar tekrar okunmalıdır.

-Bazı şehirlerde, restoranlarda, süpermarketlerde vegan/
vejetaryen seçenek olmaması hayvan özgürlüğü aktivistleri 
için iyi bir şey de olabilir; zira kapitalist ekonominin zarar 
görmesinin ve kendin-yap kültürünün güçlenmesinin 
yollarından biri ekonomiye değil dayanışmaya ve kendin-yap 
kültürüne dâhil olmaktır.

-Dünyada herkes vegan olsa bile sömürünün 
bitmeyeceğinde hemfikiriz. Herkesin vegan olduğu dünyada 
çevre kirliliği, karbon salınımı ve temiz su sıkıntısı beklenilenin 
aksine kolay çözülmeyecektir; çünkü et üretimini yapan 
endüstri bitse bile yerini 7 milyarı doyuracak başka sömürgen 
endüstrilere bırakacaktır. Kalkan her vapurun altında yüzlerce 
balık ve denizanası sıkışarak can verirken, döşenen her asfalt 
altta sıkışarak can veren fare ve böceklerin mezarı demek 
iken şehirlerin kendisi vegan mıdır?

kuzey ormanları
-Veganların ekolojiyi yalnızca insanları et yememeye 

ikna ederken hatırlamaları samimiyetsizlik işareti olabilir. 
Vegan olmayıp yalnızca ama yalnızca bisikletle ulaşım 
sağlayan bir insan, belki de yeryüzüne vegan bir “şoför”den 
daha fazla katkıda bulunmaktadır, daha fazla hayvanı 
ölümden kurtarmaktadır. Araç kültürümüzün en son 2010 
yılında sebep olduğu felaketi hatırlatırsak; Petrol devi BP’nin 
Meksika Körfezinde sebep olduğu patlamada 11 işçi hayatını 
kaybetmiş, 17′si yaralanmış, 4 milyon varil petrol çevreye 
sızmış ve sayısız hayvan ve deniz canlısı zarar görmüştü. 
Sızıntı patlamadan tam 85 gün sonra durdurulabilmişti. Geriye 
kalan görüntü ise kuşların ve balıkların balçık görünümündeki 
petrole bulanmış hali….

-Hayvan özgürlüğü hareketindekilerin diğer toplumsal 
mücadelelerle (LGBT, ekoloji, kadın hakları, bedava 
mutfaklar, takas pazarları, işgal evleri vs.) birlikte hareket 
etmesi önemlidir. Ancak adam toplama mantığı yerini samimi 
katılımlara bırakmalıdır.

-Hayvanların köle edilmesini reddeden veganlara “insanın 
da hayvan olduğu” gerçeğini bazen anımsatmak gerektiği 
trajikomik bir gerçeklik… Çikolata meyvelerini toplayanların 
çoğunlukla işçi değil “köle” olması itibariyle çikolata sütsüzken 
bile vegan değil. Şimdi ne yapacağız? Mesela yeni çıkan 
her bilgisayar ve telefon dünyada sınırlı olan bazı madenleri 

bitiriyor ve bu madenleri yönetenler çeteler de çocukları 
köleleştirerek maden çıkartıyor ve buna “çatışma madeni” 
deniyor. Bu durumda kapitalist teknoloji vegan olabilir mi?

-Veganizm, kapitalizmin kalbi Londra’da doğdu. Yani 
veganlığın sömürünün sistematikleşerek ve normlaşarak 
tavan yapmasına tepki olarak doğduğu unutulmamalıdır. Et 
yemenin/kürk giymenin sınıfsallığını kaybederek herkes için 
erişilir olması, bunlara karşı öfkeyi doğal olarak büyütmüştür. 
Ancak köyden kente göç ve hemen herkesin işçi olması, 
doğaya ait her şeyi ucuza pazarlanır kıldığı için Sanayi 
Devrimi hayvanı sömürmediği durumlarda da hayvanı dolaylı 
yoldan sömürür. Sömürü kapitalizmin olmazsa olmazıdır.

-“Eskiden insan ısınmak için kürk giyiyordu bugün 
buna ihtiyacı yok” gibi açıklamalar da talihsiz bir biçimde 
insanmerkezcidir. Teknolojiye dayalı kapitalist tekstil 
endüstrisi sayesinde üşümekten kurtulma savı, insanmerkezci 
modernizme şükretmektir. Hayvan özgürlükçülerinin savları, 
kendi çıkarlarını başkalarının çıkarlarının üstüne hiçbir 
koşulda koymayan türcülük karşıtlığından beslendiğinde 
tahakkümün birliğine karşı daha net durur.

-Vegan/vejetaryen beslenme şeklini seçenler, en 
basitinden kendileri de birer hayvan olduğu için sağlıklı 
beslenmeye dikkat etmelidir. Duruşunu sadece hayvan ve 
hayvansal gıdaları reddetmekle sınırlı tutmayıp tüm rafine 
ve işlenmiş gıdaları sorgulaması hayrınadır. Herkesten 
“proje insan” modeli beklememek gerek; ama kötü beslenme 
ancak bizi kurtarma triplerine girecek tıp sistemine ve ilaç 
endüstrisine yarar. Ayrıca, insan da bir hayvan olduğuna göre 
insan nefreti vegan birey için bilişsel çelişkidir. İnsanlardan 
nefret etmek yerine otoriteye ve ayrımcılığa karşı olduğumuzu 
anlatmalıyız.

-Aramızdaki ayrılık reformizm-radikalizm üstüne… Bilim 
Ortaçağ modellerinden kurtulsun, küresel firmalar hayvan 
deneylerini bırakıp yoluna alternatif deney yöntemleri ile 
devam etsin diyenler belki bazı küresel firmaları kâr ve 
saygınlık kaybıyla korkutup hayvan deneyinden el çektirebilir. 
Bu reformist bile olsa kimi hayvanlar zulümden kurtulduğu 
için sevindirici olur; ne var ki küresel firmaların kâr hırsını 
merkezden çıkarması mümkün olmadığı için hayvan deneyine 
alternatif getirilecek “bilimsel çılgınlıkların” ölçeğinin büyük 
olması itibariyle dünyayı yeni bir yıkıma götürmesi kuvvetle 
muhtemeldir. Bakınız: Nano teknoloji ve genetik bilimi!

-Herkesin bir vegan algısı var. Çoğu türcülükten bahsetse 
bile gerçekten türcülüğü tam anlamıyla algılayamayanlar 
olabiliyor. Kimi zaman halkların kardeşliğini anlayamamış 
olanlar türlerin kardeşliğinden bahsedebiliyor. Bu yüzden 
herkes kendi terimleriyle “ulusalcı veganlarla direnme rehberi” 
oluşturabilir. Veganlığın faşizm eleştirisi ile başlaması sabit 
değildir. Faşist düşünceler besleyen bazı hayvan özgürlüğü 
savunucuları, türcülüğün öteki ayrımcılıklarla paralleliğini 
keşfettikçe anti-faşist olabilir.

-Yalnızca kurban bayramında “insan”a öfke kusanların 
hayvan özgürlüğünü ne kadar kavradıkları kuşkuludur. 
Kurban kesiminde hayvandan yana tavır alan bazı kesimlerin 
İslamofobik veya uygarlıkçı söylemlerine dikkat edilmelidir. 
Avrupa ve ABD gibi hayvan kanının sokaklarda görünmediği 
ama kapalı kapılar ardında oluk oluk aktığı uygar dünya, tüm 
hayvanlara değil sadece insana hizmet eder.

-Sık sık din ve veganlık sorularıyla karşılaşıyoruz. Tarihte 
pek çok din ve toplum hayvan haklarını sorunsallaştırmıştır. 
Budizm, jainizm, mani dinleri genelde et yemeyen dinlerdir 
ya da pek çok toplumda bireysel düzeyde olsa bile insanlar 
et yemeye karşı durmuşlardır. Vejetaryen ve veganlık 
bugün yeni birer akım olsa da insanlık tarihi için yeni 
değildir. Bu yüzden müslüman insanlardan gelen veganlığın 
dine uygunluğu hakkındaki sorular, aktivistler tarafından 
inanmasa bile onların çerçevesiyle yanıtlanabilir. Sağlıklı 
iletişim karşı tarafın değerlerini anlamadan mümkün olmuyor. 
Müslümanlardan hayvan hakları üzerine soru soranlar zaten 
çoğunlukla İslam’ı terk etme düşüncesi olmaksızın hayvan 
özgürlüğüne ikna olmak isteyenlerdir. Bu kişilere kapitalizmin 
helal olup olmadığı, dinde işkence ve kibrin yasak olup 
olmadığı gibi öteki ayetlere atıflarla yanıt verilebilir. İnsanın 
da köle edilebileceği yazılan Kuran’a gönderme ile, “İnsanı 
köle etmeden Müslüman kalabiliyorsan hayvanı köle etmeden 
de Müslüman kalabilirsin.” denebilir. Mezbaha sistemi bazı 
inananlar tarafından savunulmaya çalışılsa da, bu tasarının 
dinlerle ilgisi bulunmayan Fordist tasarımlar (üretim zinciri) 
olduğu hatırlatılmalıdır.

-Anti-vegan tim, kendilerine katil dendiği için saldırı 
hissediyor olabilir. Et yiyenler katil midir? Tartışılır. Öfke et 
yiyene karşı olduğu kadar mezbahaya da olmalıdır. Hitler’e 
oy veren ne kadar soykırımcı ise kasaptan et alan da o kadar 
katildir. Anti-vegan kampanyacılığın diğer sebepleri veganların 
kibri, tüketime odaklanması veya vegan olmaya niyetlenip 
henüz olmamanın bilişsel çelişkisini bastırma olabilir.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

-10 yıl içinde Türkiye’de hayvansal tüketim eğilimlerinde 
bazı değişimler olacağını tahmin ediyoruz. Örneğin, hem 
kapitalizmin hem de hayvan hakları hareketinin buradan daha 
eski ve oturmuş olduğu Londra’da örgütlenme ve sosyalleşme 
amaçlı kullanılan Meetup.com sitesinde yaklaşık 560 kişi 
Londra Hayvan Hakları grubuna kayıtlı iken, Londra Vegan 
grubu 2310 kişiyi çekmektedir. Hayvan hakları grubu sürekli 
endüstriye karşı eylemde iken diğer grup vegan şarap günü 
benzeri etkinlikler düzenler. Kapitalizm yolunda şaşmadan 
ilerleyen Türkiye toplumundan da 10 yıl içinde daha fazla 
organik et tüketicisi, yalnızca serbest dolaşan hayvan ürünü 
tüketicisi, hayvan refahı savunucusu, sağlık için eti azaltan ve 
sosyalleşme odaklı vegan çıkacağını kestirebiliyoruz. Vegan 
kek tariflerini bir gün herkes paylaşacak belki; ama yumurta 
için hapsedilmiş tavuğun nasıl kurtarılacağına dair tarifler 
yemek yiye yiye gelmeyecek!

-Artık tarım toplumunda değil gösteri toplumunda 
yaşıyoruz. Gösteri toplumunun en önemli özelliklerinden 
biri de medya ve kitle iletişim araçlarının yığınlar ve kitleler 
üzerindeki etkisi. Hayvan özgürlüğü savunucuları aynı 
zamanda çok iyi medya okuması yapmalıdır. Yaptığı her 
eylemliliği ve kampanyayı ana akım medya, yandaş medya, 
alternatif medya, sosyal medya gibi tüm iletişim araçlarıyla 
paylaşarak kamuoyu oluşturmalıdır. Bu araçları karışık 
kullanmak yerine mesajlarını hedef kitleye göre ayarlayarak, 
o kitlenin takip ettiği medya öbeklerine iletmelidir. Kamuoyu 
oluşturma, ilerilki yıllarda hayvan özgürlüğü eylemcileri 
yargılanırsa onların alacağı cezaların hafifletilmesine yardımcı 
olacaktır. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da 200 tane deney 
köpeğini herkesin gözü önünde kurtaran kara blok aktivistleri 
istisnasız bütün dünyada haber oldu, üstelik eylemleri 
meşru görüldü. Davalarının süreci kamuoyunun onları ne 
kadar sahiplendiğiyle ilgili olacak. Bu doğrultuda hayvan 
özgürlüğü savunucuları sürekli olarak şirketlerin katil olduğunu 
haykırmalıdır. Hayvan deneyi yapılmamış ürünler yerine 
hayvan deneyi yapan şirketleri teşhir etmemiz, Brezilya’daki 
eylemciler ve benzerlerinin daha çabuk özgürleşmesine 
yardımcı olacaktır.

-2013’ü bitirirken artık hayvan kurtarmanın yöntemleri 
ve meşrulaştırma adımları konuşulmalıdır. Gezi süreci 
maalesef Brezilya’daki köpek kurtarma gibi bir eyleme sahne 
olamadı. Özgürlük bekleyen hayvanların üç beşini bile kaosta 
kurtaramadık. Öte yandan Türkiye’de köle tutulan hayvanların 
kanunen mal sayılması trajik bir avantaj sayılabilir, kurtarınca 
suç isnat edileni yalnızca hırsızlık ve özel mülkiyete girme 
ile yargılatabilir. Bir sonraki kaosun böyle özgürleştirmelere 
kapı açması için yolu şimdiden döşemeliyiz. Türkiye’de bir 
hayvan kurtarma hikâyesi medyaya yansısa bile zincirleme 
yaratmayacağı kanaatindeyiz. Sebep belki de Türkiye 
muhaliflerinin hiyerarşik sol politikalar ile angajmanı, çevre ve 
hayvan sorununun solda yetişkin olmamasıdır. Dağıtılacak 
broşürlerde, tutulacak pankartlarda üstüne gidilmesi gereken 
konular, kentli insanların hiç duymadığı sömürülerdir. Örneğin 
inek sütünün hamilelik olmadan mümkün olmadığı bilgisi 
hala şok etkisi yaratıyor. Hayvan kurtarmayı göze alamayan 
aktivistler ise henüz endüstriyel sömürüleri gizlice çekmenin 
ABD’deki kadar sert cezalandırılmadığı Türkiye’de zulmü 
görüntüleme yoluna gidebilir. Türkiye’de vegan piknikler 
düzene otururken henüz yanı başımızdaki üniversitelerin 
deney laboratuarlarında diri diri kesilen hayvanların bir tane 
bile videosunun çekilmemiş olması, şapkayı önümüze koyup 
düşünme sebebidir.
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Siyahi Bir Göçmenin Haykırışı
Siyahın Sesi: 19 Aralık 2008, 

ASOEE işgali sırasında siyahi 
yoldaşlar tarafından yazılan metin

Benim gibi siyahi bir adamın 
özgürlüğü evinin kapısında biter. 
Buradan, tüm insanların hak 
ve eşitliği için mücadele eden 
Yunan gençliğine sesleniyorum. 
Size ve haklı mücadelenize 
katılıyorum çünkü siz, polisin 
bizi sokak köşelerinde, otobüs 
duraklarında ve hatta evlerimizin 
önünde sıkıştırmasını görmezden 
gelmiyorsunuz.

Şuurlu gençlik, Yunan halkı, size 
bilmediğiniz bir şeyi söylemiyorum. 
Bir polis memuruna şu durumlar 
karşısında bile boyun eğmekten 
başka hiçbir hakka sahip değilim:

- Oturma iznimi gösteren karta 
el koyduğunda

- Tezgah açtığım için beni 
patakladığında

- Tüm kişisel eşyalarıma süresiz 
el koyduğunda

- Canı istediği zaman bana 
vurup beni yok yere patakladığında

Şuurlu gençlik, Yunan halkı, 
sanki 17. yüzyılda, barbarlığın 
hüküm sürdüğü bir asırda, Alexis 
gibi küçük bir çocuğu alelade, 
ortalık yerde vurmanın mümkün 
olduğu bir yerde yaşıyormuş gibi 
hissediyorum. Mücadelenizde 
yanınızdayız, Alexis’nin ailesine 
ve tüm Yunan halkına başsağlığı 
diliyoruz.

* Yukarıdaki metin www.
heykucukucu.tumblr.com 

blogundan alınmıştır.

IKI YÜZLÜ ÖZGÜRLÜK
İnsanoğlu, yeryüzündeki yaşamı 

boyunca ritüellerle, büyülerle, 
sanatlarla, dinlerle ve en sonunda 
bilim aracılığıyla yaşadığı dünyayı 
sürekli çözmeye, anlamlandırmaya 
ve aktarmaya çalışmıştır.

Bu serüveninde iki milyon 
yıl boyunca doğanın bir parçası 
olduğunun farkındalığıyla yaşayan 
insanoğlu, tarıma geçişle birlikte 
kendisini, hayvanları ve bitkileri 
evcilleştirerek kendisi de dahil 
bütün canlıları, köleleştirerek baltayı 
canlılığa vurmuştur.

Ortaçağda din ile kendisi 
de dahil tüm canlılığı katleden 
insaoğlu daha sonra kendisiyle 
yüzleştiğini, Rönesans’la kendisini 
keşfettiğini sanarak Kapitalizm 
ya da Sosyalizm ile artık herşeyi 
çözdüğünü savunarak silahlar üretip 
savaşarak temelinde yatan insan 
merkezci türcü düşüncesinden hiç 
vazgeçmeyerek yaptığı katliamları 
bilim/inanç/ekonomi/”özgürlük” 
ekseninde herşeyi insanlığa ithaf 
etmekte ve yaşanılan katliamları 
gizlemeye çalışmaktadır.

İnsanoğlu yaşama dair herşeyin 
insana ait olduğu saçmalığını 
genlerine kadar işleyerek, 
kendisini diğer canlı türlerinden 
ayırdığına inandığı ve övündüğü 
duygusallıktan uzak zihinsel-analitik 
işleyişine taparak, doğanın bir 
parçası olduğu ve yaşayan başka 
canlıların olduğu gerçeğini inkar 
edip efendisi gibi davranak kendi 
çıkarı için hayvanları, insanları ve 
doğayı katletmeyi kendisine hedef 
belirleyerek yeryüzünü felakete 
götürmektedir.

Bu sapmada tasarlamış olduğu 
insan merkezci ilerleyişinde 
bilim, tarih, tıp, felsefe, din, 
sanat, ekonomi, kültür ve daha 
bir çok mekanizma insanoğlunun 
yeryüzünün tüm canlılarına karşı 
işlediği katliamdan hep birlikte 
gizlenmesine aracı olmaktadır.

İnsanlar hayvanları ve doğayı 
katlederken, sömürürken, giyinirken, 
hapsederken, tecavüz ederken, 
(Avrupa da dahil birçok ülkede 
hayvan genelevi bulunmakta) 
yerken, aşağılarken(dil) eğlenirken 
onların acı çektiği gerçeğinden 
kaçarlar. Kendi canı acıdığında 
tüm dünyayı ayağa kaldırabilen 
insanoğlu hayvanların acılar içinde 
katledildiği gerçeğini kabullenmek 
istemez. Hergün tabaklarında 
cesEt yemeyi meşru hale getirmiş 
olan insanoğlu bu durumu bilim ve 
inanç gibi saçma nedenselliklere 
bağlayarak sanki doyması için 
başka besin kaynakları yokmuş 
gibi katliamcı insanmerkezci türcü 
kendisine ait bir özgürlük-etik 
anlayışı gerekçe sunmaya çalışır.

Kendi yaşamının kontol baskı 
vb her türden tahakkümüne karşı 
mücadele veren insanoğlu özgürlük 
mücadelesini de sadece kendi türü 
için vermektedir. Oysa yeryüzünde 
yaşayan sadece kendisi değildir 
hayvanların, insanların, doğanın 
katledilmesi, sömürülmesi denge 
unsurlarının insanlar tarafından 
bozulmasına hiçbir sebep ya da 
cevap olamaz. Milyarlarca insanın 
bu yaşam tarzıyla verdikleri 
zararı, bilimsel/inançsal temellere 
yaslamak, verdiği mücadelede önce 

insanlık bir kurtulsun demek, lobiler 
kurmak, katliamı karın doyurmaya 
proteine, ihtiyaca vb gizlemek 
hayvanların ve doğanın acı çektiği 
gerçeğinden kaçmak ikiyüzlü 
özgürlük mücadelesi vermekten 
-türcü bir anlayıştan başka birşey 
değildir.

insana ve doğaya yönelik diğer 
faşizan katliamlara baskılara 
göz yummak önceliği hayvanlara 
yada doğaya vermek özgürlük 
mücadelesini sıraya koymak beni 
insanlar ilgilendirmiyor demek 
ya da hayvanları sadece çektiği 
acıyla sınırlamak, doğanın acı 
çekmediğini düşünmek, elit türcü 
bir özgürlük anlayışının farklı bir 
boyutudur. Sadece sağlığı için 
vejeteryan/vegan olmayı seçmek 
sağlıklı bir yaşam için önermek/
savunmak insanın insana hayvana 
ve yeryüzüne uyguladığı tahakküme 
göz yummakla aynı şeydir.

Bir Türk bir Çin’liye kedisini 
köpeğini yedirtmez hatta bunun 
için kavga bile edebilir ama 
ona beslenmesi için kendi 
buzdolabından bir tavuk ya 
da kırmızı cesEt verebilir aynı 
Türk kedilerin ve köpeklerin 
katledilmesiyle elde edilen 
kürklerden giyebilir aynı şekilde 
kuşları evlerde kafeslere tıkmak 
hapsetmek uçmasını engellemek 
doğadan koparmak, sirklerde 
doğasından ayrılmış işkence 
edilerek eğitilen hayvanları izlemek 
de hayvanseverliğin tanımıdır.

Bir insan öldürüldüğünde farklı 
bir mekanizma işleyip gelişirken bir 
hayvanın etini, sütünü, derisini… 
sömürmek, yaşam alanından 
ayırmak ve doğayı talan etmek, 
normal görülüyorsa bu yaşama 
canlılığa karşı açılmış bir savaştır.

Heslere, doğanın katledilmesine 
karşı mücadele verip suyun değerini 
yalnızca insan için sahiplenip, 

mücadelesini vermek, Greenpeace 
gibi şirketleri beslemek çevreciliğin 
ve siyasi insanmerkezciliğinin 
tanımıdır. İktidara karşı mücadele 
vermeyi insanmerkezci-türcü 
biçimden inşa etmek, mücadeleyi 
yanlızca alanlara sığdırmak, 
iktidarı uzaklarda sanmak, yaşam 
ilişkilerinde içinde bulunulan iktidar 
ilişkilerini gözden geçirememek, 
yaşamını dönüştürememek, 
ağızdan düşürülmeyen kapitalizmi 
miğdeye sokmayı tercih etmekle 
aynı şeydir.

İnsanoğlunun yapmaya devam 
ettiği tüm katliamlar, alışkanlıklar 
tüketime dayalı yaşam tarzı 
tüm canlılığı güzel bir geleceğe 
değil, karanlık bir yolculuğa 
sürüklemektedir.

Bir ağaç öldürüldüğünde/
sömürüldüğünde bir insan 
öldürüldüğünde/sömürüldüğünde 
bir hayvan öldürüldüğünde/
sömürüldüğünde bir nesne 
tüketildiğinde tüm canlılık 
öldürülüyor/sömürülüyor ve bunların 
hepsini insanoğlu kendi eliyle 
yapıyor.

Sistemi yıkma çağrısı bir çok 
kişiye saçma geliyor oysa asıl 
saçma ve kötü olan bu sistemin 
içimizde ve dışımızda devam 
ediyor olması. Yaşam yalnızca 
tüm canlıları sistemden kurtarma 
arzusuyla değil aynı zamanda 
kendi iktidarını/sistemini kurmamak 
arzusuyla tüm canlılığa zarar 
vermeden birlikte ilişkilendirilmelidir.

Askeri tatbikatlarda ve bir çok 
farklı bilimsel deneylerde kozmetik, 
temizlik, et, süt, ilaç ve daha bir çok 
alanda sektör için bir çok hayvan ve 
doğa çeşitliliği katledilmektedir.

Ağaç kesilmeye çalışıldığında 
ağaca sarılıp kendi özgürlüklerini 
de ifade ederek bir yandan 
da hayvanların katledilmesine 
ortak olmak, yemek, tüketmek 
sadece ağaçların insan yaşamını 
koruduğu bilgisinden/inancından 
yola çıkıp hayvanları yok saymak 
insanmerkezci özgürlük anlayışının, 
yaşam tarzının apaçık bir örneğidir.

Aynı şekilde sadece hayvan 
özgürlüğü mücadelesi verip 

Kahrolsun Mısır devleti!

“Sen değişirsen dünya değişir”

Geçtiğimiz hafta yaşananlar, 
devrimin katledilmesi ve asker/polis 
devletine geri dönüşü amaçlayan 
ordunun birbirini izleyen olaylarda 
kendi iktidarını sağlamlaştırma 
çabalarının son adımıydı.

Müslüman Kardeşler’in otoriter 
rejimi bu nedenle gitmeliydi. Ama 
yerine Mısır’daki ordunun gerçek 
yüzü konulmuştır – ne daha az 
otoriter, ne daha az faşist ve tabi ki 
alaşağı etmesi daha zor.

Nadha Meydanında ordu Mursi 
yanlılarına karşı bir katliam 
gerçekleştirdi ve Raba’a ardında 
yaklaşık 500 ölü ve 300 yaralı 
bıraktı (Sağlık Bakanlığı rakamları- 
gerçek rakam muhtemelen daha 
yüksektir).

Sen değişirsen herkes değişir. 
Sen değişirsen dünya değişir. Sen 
değişirsen her şey değişir. %100 
çalışıyor.

Sen değişirsen evleri yıkılan insan-
lar, toprakları işgal edilen hayvanlar 
değişir.

Sen değişirsen yetiştirme havuzla-
rındaki bir balık, kereste için yetişti-
rilen bir kavak değişir.

Sen değişirsen evde yalnız bir 
köpek, kafesten hiç çıkmamış bir 
muhabbet kuşu değişir.

Sen değişirsen ilaçlanmış toprak-
lar, var oluşuyla oynanmış canlılar 
değişir.

Sen değişirsen güneş girmeyen 
evlerde yaşayanlar, güneş girmeyen 
AVM’lerde zaman geçirenler değişir.

Sen değişirsen ketçapla beslenen 

bir çocuk, hazır çorbayla beslenen 
bir işçi değişir.

Sen değişirsen Kahire’nin varoşla-
rında bir kadın, Hollanda’da kağıtsız 
bir göçmen değişir.
Sen değişirsen bıçaklanan bir 
trans, öldüresiye dövülen bir tinerci 
değişir.

Sen değişirsen okul koridorları ve 
hapishane hücreleri; polisin gaz 
bombası ve askerin kurşunu değişir. 
Sen değişirsen uçaklardan yağan 
bombalar değişir.

Problem sizsiniz, siz çözülürseniz 
her şey çözülür. Ne kadar kolay de-
ğil mi? 19,90 TL’ye değil, bedavaya! 
Değişin ve değişim!

***

” Benliğin daimi bir bozulma halin-
de, kronik bir çökmek-üzerelik halin-
de tutulması, günümüzdeki düzenin 

en iyi korunan sırrıdır. Zayıf, morali 
bozuk, kabahati kendinde arayan, 
sanal benlik, üretimdeki hiç bitme-
yen yeniliklerin, hızla modası geçen 
teknolojilerin, sürekli altüst olan 
toplumsal normların ve genelleş-
miş esnekliğin temelde gereksinim 
duyduğu sonsuz uyum sağlama 
yeteneğine sahip olan öznedir.

(…)

Çocukluğumuzdan beri bize söylene 
gelen şeyin aksine, zekâ uyum sağ-
lamayı bilmek anlamına gelmiyor 
– ama öyle bir zekâ türü varsa bile 
bu köleliğin zekâsıdır. Bizi köleleştir-
meyi hedefleyenlerin bakış açısına 
göre, tek uyum sağlayamayışımız, 
bitkinliğimiz sadece sorun. Uyum 
sağlayamayışımız ve bitkinliğimiz 
aslında bize yeni suç ortaklıkları için 
bir başlangıç, bir buluşma noktası 
işaret ediyor. ”

Yaklaşan İsyan

Bu, devlet terörizminin önceden 
planlanmış bir eylemiydi. İnsanları 
bölmeyi ve Müslüman Kardeşlik 
örgütünün kendilerini korumak 
ve intikam almak için daha fazla 
milis yaratmasını amaçlıyordu. 
Bu, orduya tüm İslamcıları 
terörist olarak fişlemesine ve 
ordunun süregelen olağanüstü hal 
durumunda askeri rejimi sürdürecek 
olan ülkedeki “iç düşmanı” 
yaratmasına imkan verecektir.

Onlar bugün Müslüman Kardeşlik’in 
peşindeler, ama yarın onları 
eleştirmeye cüret edenlerin peşinde 
olacaklar. Ordu henüz bir ağlık 
olağanüstü hal ilan etti. Polise ve 
orduya olağanüstü yetkiler verdi ve 
bir çok şehirde akşam 7′den sabah 

6′ya kadar sokağa çıkma yasağı 
ilan etti. Bu orduya muhalefeti 
kolaylıkla bastırma fırsatı veriyor.

1967′den bu yana olağanüstü hal 
yasasının geçerli olduğu devrimden 
önceki günlere geri döndük ve bu 
geniş ölçekli baskı ve özgürlüklerin 
kısıtlanmasına yol açtı.

Yeni rejimin karakteri açıktır. Bir 
gün önce 18 yeni vali atandı, 
çoğunluğu ordu/polisin saflarında 
onları selamlayan ve hatta Mübarek 
rejiminin kalıntı olan valiler.

Ayrıca hakları için mücadele eden 
işçilere karşı süren saldırılar da 
mevcut (Suez’de grev yapan çelik 
işçilerine yönelik ordu saldırısı ve 
tutuklanmaları gibi). Askeri rejim 
ayrıca devrimci avında, gazeteciler 

dövülüyor, gözaltına alınıyor, 
olaylara şahitlik eden yabancılar 
tehdit ediliyor.

Yerel ve küresel medya tüm 
gerçekleri anlatmıyor ve siyasi 
gündemin destekçiliğini yapıyorlar. 
Karşı devrim eksiksiz bir şekilde 
işliyor ve nasıl halkın birliğini 
böleceğini ve ele geçireceğini 
biliyor.

Geçtiğimiz iki gün içerisinde sekter 
misillemelerde bir artış oldu, 
50′den fazla kilise ve hıristiyan 
kurumu saldırıya uğradı. Ordu ve 
polis Hıristiyanların bu binalarını 
korumuyor.

Devlet hem ordunun hem de 
Müslüman Kardeşlik’in tansiyonu 
yükseltip insanlarda korku ve nefreti 

büyütmekle ilgileniyor. Halkın kanı 
sokaklarda akarken onlar Devletin 
kontrolü için savaşıyor.

Raba’a ve Nadha Meydanındaki 
katliamları, işçilere, devrimcilere 
ve gazetecilere yönelik saldırıları, 
iktidardakilerin halkı manüple 
etmesini ve sekter saldırıları 
kınıyoruz. Devrimin sürmesi için 
halk kime yönelirse yönelsin 
iktidarın zulmüne ve tiranlığına karşı 
birlik olmak zorundayız.

Kahrolsun ordu ve Al-Sissi! 
Kahrolsun Mübarek rejiminin ve 
zengin elitlerin kalıntıları! Kahrolsun 
devlet ve tüm iktidar otonom 
topluluklara! Yaşasın Mısır devrimi!

TAHRİR Uluslararası 
Kolektif Ağı
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ISYANKÂR
KARŞILIKLI

YARDIMLAŞMA

Mobilizasyondan isyankâr karşılıklı yardımlaşmaya
Birçok anarşist son on yılın cümbüşlü küreselleşme 

karşıtı mobilizasyonlarının sonuna dair ellerini ovuştururken, 
diğerleri kazanma şansımızın olduğu yerlerde doğrudan 
eyleme dayalı bir direnişin planlarını yapıyor. Gerçek şu ki, 
son yıllarda Seattle’dan birçok değerli örgütsel ve taktiksel 
ders alırken, enerjimizin çoğu büyük ölçüde sembolik 
eylemlerle harcanmıştır. Bu mobilizasyonların gerçek gücü 
aslında kendisini örgütlenme alanında göstermiştir: Bölgesel 
ve uluslararası ağlar için bir katalizör olmakla birlikte, 
küresel kapitalizme direnişin imkânları açısından birçok 
insanın gözünün açılmasını sağlamıştır. Bu mobilizasyonlar 
aslında hiçbir noktada dünya kapitalizminin sonunu getirmek 
veya devlet gücüyle ciddi şekilde mücadele etmek, ya da 
herhangi bir sosyo-coğrafi bölgeyi özgürleştirmek açısından 
tehdit oluşturmazlar. Anarşistler olarak, bizler için şimdi 
“küreselleşme-karşıtı” mobilizasyonların ölümünün yasını 
tutmanın değil, direnişimizi bir sonraki aşamaya geçirmenin 
zamanıdır. - İsyankâr karşılıklı yardımlaşma.

İsyan - insanları hükümetin meşruluğunu ve yararlılığını 
sorgulamaya çağıran, yıkıcılık, sabotaj ve doğrudan direnişin 
kullanımı yoluyla kurulu bir hükümeti devirmeyi amaçlayan 
örgütlü bir başkaldırıdır.

İsyana bir yol açabilmek eylemekle ve eylemeyi 
öğrenmekle gerçekleşir. Propagandanın da bir rolü var, ancak 
o rol eylem kışkırtmaktan ziyade onları açıklığa kavuşturmakla 
sınırlıdır; çünkü bağlamı insanların eylemlerine bağlıdır. 
Basitçi söylemek gerekirse: Beklemek sadece beklemeyi 
öğretir; eyleyerek eylemeyi öğreniriz.

Bir isyanın kuvveti devletin ordusunun yansıması 
değildir; onun meydana getirdiği sosyal altüst oluştur. Silahlı 
çatışmanın zemininin ötesinde, belirli bir ayaklanmanın 
önemi, verili bir alandaki ve ötesindeki normalliğin 
sekteye uğratılmasında ne kadar başarılı olduğuyla 
değerlendirilmelidir. Zapatistas bunun en yakın örneğidir. On 
gün süren ve 150 insanın öldürüldüğü, 1994 yılbaşı gününde 
San Cristobal’da orduyla girdikleri kısıtlı çatışma, isyana bir 
örneğidir. Bu bir başarıydı; ancak müthiş bir askeri zaferden 
dolayı değil; Chiapas’ta bugün halen devam eden normalliğin 
parçalanmış olmasından dolayı bir başarıydı. Yakın geçmişte 
Zapatistalar Chiapas’ta Meksika devletinin meşruluğuna karşı 
yeni bir mücadele başlatmak için bu temeli kullanmıştı.

Bir isyana gücünü veren ve korkuyu devletin teamülünün 
arkasında bırakan bu potansiyel genişlemedir. Bir 
krizde veya olağanüstü bir durumda, şans isyancıdan 
yanadır; çünkü, krizler doğası gereği (geçiciyse) hükümet 
kontrolünün dışındadır. Hükümetlerin çeşitli “kabul edilebilir 
varyasyonların” (FEMA dokümanlarında kullanılan mevcut 
kavram) üstesinden gelmek için sayısız olasılıkları vardır; 
ancak hükümetler hayal gücünden yoksundur ve tüm 
hükümetlere hükmeden hantal bürokrasi, yeni durumlara 
karşılık verilmesini zorlaştırır. Hayal güçlerinin dışına 
çıkarlarsa, hükümetler bazı durumlara ani yanıt verme 
durumunda ne yapacaklarını bilemezler. Bu olağanüstü 
durumda kendi kendine örgütlenen direnişin ortaya çıkması 
için kısa bir adım atmak gerekebilir. Arjantin, ekonomik bir 
krizin kendisini kapitalizm ve devlete karşı nasıl gerçek bir 
karşı kuvvete dönüştürebildiğinin yakın geçmişteki emsalidir.

Karşılıklı yardımlaşma - paylaşılan bir topluluk veya 
toplulukların karşılığında tüm topluluğun fayda sağlayacağı 
beklentisiyle kaynakların, emeğin ve ürünlerin gönüllü olarak 
verilmesi ya da ödünç verilmesi.

“Karşılıklı yardımlaşma” birçok anarşiste tanıdık gelen 
bir kavramdır; ancak çoğu kez tamamen anlaşılamamıştır. 
Karşılıklı yardımlaşma ne hayırseverliktir ne de şatafatlı bir 
değiş-tokuş sistemidir. Komünist dağıtımın kâbusuna itiraz 
ederken modern kapitalizmin “kıssasa kıssas” psikolojisini 
reddeder. Karşılıklı yardımlaşma topluluğumuzda diğerlerine 

özgürce verilen bir yardımdır (hizmet ve kaynak biçiminde). 
Fikir şudur: Topluluktaki bireyler birbirlerine yardımcı 
olduğu için, tüm topluluk bundan faydalanır ve karşılığında 
bireylerin kendi hedeflerini destekler. Bu, aslında basit 
paylaşma kavramından farklı değildir. Karşılıklı yardımlaşma, 
hayırseverlik, merkezi komünizm ve kapitalizm gibi, belirli 
bir ideolojik sistemi destekler. Karşılıklı yardımlaşma hali, 
bireylere tüm topluluklarını desteleyen ekonomik kararları 
alabilmeleri için güven duyan liberter bir ideolojiyi destekler.

Devlet ve onun piyonları, hayırseverliğin statükoyu 
yeniden inşa etmek için etkili bir araç olduğu yerde çalışır. 
Katrina üzerine hazırlanan son raporunda, FEMA etkilenmiş 
insanlara yardım sağlamaya dair devletin mantığını özetlemiş: 
“Tüm yardım stratejik bir şekilde kullanılmalı. Malzemelerin 
sürdürülebilir kullanımı, olağanüstü durum planıyla uyumu 
maksimum seviyeye ulaştıracak şekilde yönetilmelidir. 
Maalesef, bu bazı yardımları geciktirebilir ancak ilk birkaç gün 
içerisinde kontrolün korunmasının önceliği hafife alınamaz.”

Liderlerimizin kanun ve düzeni korumak için yanlış yola 
sapmış planlarını yerine getirirken bizi ölüme terk etmeye 
razı olmaları şaşırtıcı değildir. Hükümetin bu tereddüt süreci 
sırasında, devletin korktuğu ve kayıtsız kaldığı insanlara 
gerçek dayanışma sağlamak için bizlerin olay yerinde 
olmamız gerekmektedir. Dayanışma protesto etmekten, 
bağış toplama organizasyonlarından ve Indymedia (bağımsız 
haber) haberleri atmaktan daha fazlasıdır. Gerçek dayanışma 
sorumluluk, risk ve hazır bulunmayı gerektirir. Karşılıklı 
yardımlaşma, “insanlara yardım”ı tekeline alan hükümete 
ve ona bağlı STK’lara ve dinsel kurumlara doğrudan bir 
itirazdır. Karşılıklı yardımlaşma, zorunlu olarak, hayırseverliğin 
ve hükümet yardımına bağımlılığın (taş çatlasa) ve baskının 
(çoğunlukla) hiyerarşik ilişkilerinin dayanak noktası olduğu 
yerde bireyler ve gruplar arasındaki eşitlikçi bir ilişkiyi 
destekler. Karşılıklı yardımlaşmanın dayanışması yoluyla, 
bizler hükümetin olağanüstü durum yöneticileri tarafından 
dışlanmış olanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilir ve 
“eylemle propaganda” taktiğini tam anlamıyla geri getirebiliriz.

Yine de, etkili olabilmek için şimdiden hazırlık yapmalıyız. 
Yardım malzemelerinin akışı ve yerel olarak etkilenmiş 
topluluklara verilen emek -yakınlığı paylaştığımız- Arjantin 
sokakları ile Louisiana stadyumları arasında farklılıklar olduğu 
anlamına gelebilir. Yarın bir kriz ortaya çıktığında hazırlıklı 
olmak zorundayız. Bir kriz anı, ilk ikmal sevkiyatı edinmek 
için fon sağlayıcıların peşine düşme zamanı değildir. Bunları 
şimdiden edinmek için çalışmamız gerek; ki acil bir durum 
ortaya çıktığında, anında harekete geçebilelim.

Bir kriz esnasında ortaya çıkmak, zirve toplantılarına 
zıplamaya benzemez. Her isyancı temelde kendi kendine 
yeterli olmalıdır ve ekstra yiyecek, su, tıbbi malzeme, enerji, 
iletişim ve barınak gibi ihtiyaçların erişimine hazır olmalıdır. 
Acil durumlarda olay yerine gelip çoktan organize olmuş 
bir ağa dahil olmayı bekleyemeyeceği açıktır. Hazırlıksız 
radikaller hazırlıksız görünerek aslında kıt kaynaklara bir 
yük bindirebilir. Bahar tatillerinde New Orleans’a iyi niyetli 
yüzlerce kolejli çocuk aktığından; iyilik organizatörlerinin ilk 
olarak ümit ettikleri gerçekleşmedi. Öğrenciler yeterli kıyafet, 
yiyecek, su, barınak ve benzeri şeylerle gelmemişlerdi. 
Bir organizatör bir öğrenciye yerel bir eczane tarafından 
doldurulan bir reçetedeki ilaçları bulmak için tüm öğleden 
sonrasını harcamıştı. Organizatörler yüzlerce gönüllüğü 
destekleyen ve onları anlamlı ve ihtiyaç duyulan işler 
konusunda organize eden lojistiklere batmış durumdaydılar. 
Bomba Değil Yemek’ten insanlar, insan gruplarının kendilerini 
nasıl örgütleyebileceğinin ve gerçekleştirilmesi gereken işlere 
odaklanılması için nasıl yeteri kadar hazırlanabileceklerinin 
olumlu bir örneğini bize gösterdi. Kasırgayı takip eden 
haftalarda yüzden fazla Bomba Değil Yemek ve bağlantılı 
gönüllü, ihtiyacı olan binlerce insana yemek dağıttı. Kendi 
barınakları, iletişim ağları ve ikmal malzemeleri vardı. Yerel 
toplulukların kısıtlı enerji ve kaynağı bu gönüllüler için 
tüketmelerine gerek yoktu.

Bir isyancı ayrıca gerçek riskle mücadeleye hazır olmak 
zorundadır. Küreselleşme karşıtı hareketlenmeler bizi olası 
tutuklanmalara ve polis şiddetine karşı eğitmek ve hazırlamak 
anlamında iyi iş çıkarmıştı. Protestocuların çoğu hiç gözaltına 
alınmamış veya copla dövülmemiş olsa da, gerçek devlet 
şiddeti ihtimali birinin hangi risk seviyesinde kendi yakınlık 
gruplarına katılmaya istekli olduğuna karar vermesine izin 
verir. Sadece dürüst olmalı ve yakınlık gruplarımızdakilerle 
hangi risk seviyelerinde krize karşı mobilizasyonlara razı 
olacağımız hakkında konuşmalıyız. Acil durumlar esnasında 
her çeşit kanun değişir ve tutuklanma riski devlet ve 
diğerlerinden gelen gerçek şiddetle birlikte fazlasıyla artar. 
Gerçek dayanışma kıyıda köşede şans dileyerek oturanlarla 
değil, en çok etkilenmiş olanlarla benzer riskleri alır.

İsyankar karşılıklı yardımlaşma -kaynakların mevcut 
olmasını ve hazırlıklı olmayı gerektiren zor bir yüksek 
risk faaliyetidir. Bu taktiklerin değip değmediğini sormak 
mantıklıdır. Anarşistler olarak, devrim kesinlikle bizim daimi 
referans noktamızdır; çünkü bu somut bir etkinliktir; gerçek 
manada sosyal devrimin tüm özgürleştirici özelliklerine 
sahip olmayan daha mütevazı teşebbüslerle gündelik olarak 
inşa edilmelidir. Bu en mütevazı teşebbüsler isyanlardır. 
Toplumun en ezilmiş ve en dışlanmışlarının ve politik olarak 
en hassaslaştırılmış azınlığının ayaklanması, devrime yol 
açabilecek isyanın akışında gitgide genişleyen bir zeminde 
hareket edebilmeye yol açar. Belirli bir mücadelenin 
sonuçlarını önceden görebilmek asla mümkün değildir. 
Sınırları belli bir mücadelenin bile beklenmeyen sonuçları 
olabilir. Çeşitli isyanlardan devrime geçiş -sınırları olan ve 
çerçevesi çizilmiş- hangi metotla olursa olsun, önceden asla 
garanti altına alınamaz.

Aşağıdakiler isyankâr karşılıklı yardımlaşmayı hayata 
geçirmenin bazı avantajları ve zorluklarıdır:

İsyankâr karşılıklı yardımlaşmanın avantajları
- Krizler enerjilerimizi doğrudan eyleme yönlendirmemizi 

sağlar.
- Bizi anarşizmi daha önce duymamış olan insanlarla 

buluşturur.
- Daha eşit bir oyun alanında devlet ve kapitalistlere 

meydan okur.
- Toplumların anarşist ilkelerle nasıl organize edilebileceği 

hakkındaki varsayımlarımızı test etmemizi sağlar.
- Kriz hareketlenmeleri için bir araya gelerek anarşist 

ağlarımıza yeniden hayat verir.
- İleride direnişe daha kalıcı sosyo-coğrafi alanlar sağlar.
- Halka açılmayı sağlar.
- Bir şeylere karşı değil, bir şeyler için savaşmak. 
- Geniş ölçekli militan direnişe daha uygun yeni beceriler 

öğrenmek. 

Zorluklar
- Menfaatler yüksektir; insanlar ciddi sorunlar yaşabilirler.
- Olaylar spontane gelişir (takvime bağlanmış etkinliklere 

karşıt olarak); bu nedenle plan yapmak zorlaşır. 
- Daha fazla hareketlilik gerektirir.
- Kararlılık gerektirir. Çoğu zaman küçük bir fırsat 

penceresi vardır.
- Çalışan bir iç iletişim ağı sistemine daha fazla talep 

vardır. İsyancıların internetin ötesinde, gerçek zamanlı ihtiyaç 
fazlası çoklu bir iletişim sistemini geliştirmeleri gerekiyor.

- Çoğu kez karmaşık lojistik gerektirir.
- Köklü ve şatafatlı iç çıkarlara ve politikalara sahip 

olabilen -hakkında çok az şey bildiğimiz- bölgelerde çalışmak 
anlamına gelir.

- Kendi kendine yeterliliğe daha fazla gereksinim.
- Karşılıklı yardımlaşma hayırseverlik değildir! Bir 

saldırıdır!
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EXARCHIA MEYDANI VE 
MAHALLE MECLISLERI

Her şey şöyle başladı: Exarchia Meydanı’na 400 metre 
mesafeli bir evde oturuyorduk. Haziran 2003 civarlarıydı. 
Öğlenleyin, kahve ile günün ilk sigarasını içerken zınk diye 
telefonla aradılar. O sırada meydanda olan bir arkadaşımız, 
inşaat makinelerinin başında duran işçilerin, belli ki, Atina 
Olimpiyat Oyunları’nın genel ruhuna uygun bir şeyler inşa 
etmek üzere olduklarını söyledi. Olimpiyatlar için bütün şehir 
kentsel dönüşüm sürecine girmişti. Bu sorunla yüzleşme 
sırasının bize geldiğini hemen anladık. Tuhaftır ama telefonu 
kapatır kapatmaz, koca şehirde o an için sadece dört kişi 
olsak bile belediyenin inşaat projelerini durdurabilecek kadar 
güçlü hissettiğimizi hatırlıyorum. O öğlen, akıl almaz biçimde 
coşkulu, güç ve bağlılık hissi ile doluydum. Çünkü bu projeyi 
durdurma konusunda kesin kararlıydık. Asla gerçekleşemezdi. 
Emindik. Meydana doğru dördümüz yürürken bir orduyla 
birlikte olduğum hissine kapılmıştım.

Sanki yanımızda bir canavar getirmiş gibiydik, anarşist 
hareketin itibarını ve efsanesini taşıyan bir canavar. Bizden 
önce, şimdiye kadar gerçekleşmiş bütün eylemlerin gücü o 
anda bizimle, yanımızdaydı. Sadece 4 kişi filan değil, 2000 
kişiydik.

Meydana varınca doğrudan işçilerin yanına gidip “Burda 
ne yapıyorsunuz? Bu işin sorumlusu kim?” diye sorduk.

“Valla’ bilmiyoruz” deyip karşıdaki kafede oturmuş 
frappe’sini yudumlayan şişman adamı işaret ettiler. İşin 
başında o vardı. Adamın yanına giderken gördük ki, 
herifler 1,5 metre derinlikte ve 2 metre genişlikte koca bir 
çukuru çoktan açmışlar bile. Adama gidip sorduk “Ne diye 
burdasınız? Ne yapmak istiyorsunuz?”

“Meydanı büyük ölçüde değiştirecek bir plan yaptılar” dedi. 
Planlama çoktan yapılmıştı. Adam bu kararların alınmasında 
yetkili olmasa da, inşaatı bitirme konusunda yetkiliydi. Kibarca 
sorduk: “Plan nedir? Meydan ne hale gelecek?”

Meydanın ortasındaki antik Eros heykelini söküp 
atacaklarını söyledi. O heykel punk’lar için klasikleşmiş bir 
simge, meydanın etrafında takılan keşler için de koruyucu 
melek gibi bir şeydir. İnsanlar heykelin üzerine graffiti yapar, 
poster ve ilan asar. Herkesin çevresinde toplaştığı o heykel, 
meydanın sembolik bir noktasıdır.

Şaşırmış haldeydik ve heykeli gerçekten kaldıracaklar mı 
diye sorduk.

Adam da “Evet, meydanın ortasını fıskiyeli kocaman bir 
havuz kaplayacak.” dedi.

Meydandaki eski püskü bankları sorduk, “Onları kaldırıp 
yerlerine yeni banklar koyacaklar mı bari?”

“Hayır, hepsini söküp yeni bir şey yapacağız.”
“Nasıl bi’ şey?”
“İnsanların oturabileceği beton bir platform döşeyeceğiz.”

Işte bunlar hep isyan!

Roma’nın şehirlerini yakıp yıkan, 
Roma ordularıyla cesurca 

mücadele eden Spartaküs ve 
yoldaşları bir avuç provokatör 
müydü? ‘Büyük’ İskender’in işgalci 
ordularına dağlardan kayalar 
yuvarlayanlar sivil polis miydi? 
Ferman padişahın, dağlar bizim 
diyenler faiz lobisi tarafından 
mı destekleniyordu? Vadilerine, 
derelerine tecavüz eden şirketlerin 
iş makinalarını yakan köylüler 
bölücü müydü?  [ Taksim Direnişi 
VİDEO-SABOTAJ ]Örnek 
demokratik, göçmen toplama 
kamplarıyla dolu, milyar dolarlık 
barışçıl silah anlaşmaları yapan 
Fransa, İngiltere, İsveç devletlerinin 
kentlerini, varoşlarını ateşe veren 
gençler daha fazla demokrasi mi 
istiyordu? İşte bunlar hep özgürlük, 
işte bunlar hep isyandı aslında!

İnsanlar internet alışverişinden, 
ev dekorasyonundan, hissiz 

“İyi de, yaşlı insanlar betona nasıl otursun? Kimse gelmez 
buraya.”

“Fark etmez, normal insanlar burda takılmıyor zaten. Hem 
söylediklerinizin bir önemi yok, her şey çoktan planlanladı.”

“Ya ya, burda bekle de gör bakalım neler oluyor…”
O öğlen boyunca bir sürü insan birbirine meydanda 

olan bitenleri aktardı, insanlar durmadan bu konu hakkında 
konuştu. Ve bunun sonucunda ‘Exarchia Meydan Meclisi’ 
doğdu. Ertesi gün 400 kişi meydandaydı. Yarısı bölgede 
yaşayan insanlar, diğer yarısı da orda takılan anarşistler. 
İlk iş, bütün iş makinelerini meydandaki çukurun içine atıp 
paramparça ettik ve işçilere burda çalışamayacaklarını, 
meydandaki insanların buna asla izin vermeyeceklerini 
söyledik. İnşaatı halkın gözünden saklamak için etrafına 
metal bir bariyer örmelerine filan da izin vermezdik. Ayrıca, 
gelecekteki herhangi bir inşaatın tasarımına yalnızca bölge 
halkının karar vereceğini ve her inşaatın halkın gözü önünde 
olacağını söyledik.

Bu örgütlü mücadele yüzünden inşaata aylar boyunca ara 
verildi ve takip eden süreçte Exerchia Meclisi’nin sözcüleri 
inşaat şirketine gidip planlamayı sordu. İlk başta şirket 
bize planları gösterme gibi bir yükümlülüklerinin olmadığını 
söyledi. Bunun üzerine halk meclisi inşaata izin vermeme 
kararını aldı. Şirket ancak ve ancak meclisin mimari fikirlerini 
gerçekleştirmeyi kabul ederse inşaata başlayabilecekti. 
Böylelikle meclis, daha çok ağaç ve çalılıkla meydandaki 
yeşil alanının genişletilmesi, yeni bankların döşenmesi, 
heykelin korunması ile havuz yapımının iptalini içeren bir plan 
hazırladı.

İlk aylarda, belediye başkanı inşaat alanını korumak 
üzere çevik kuvvet ekiplerini bölgeye gönderdi. Fakat bölge 
halkının inşaat planına gösterdiği tepkiler yüzünden polisler 
inşaat projesini kurtarma konusunda başarısız oldu. Kendi 
kendilerine işi yürütemediler. Bir ay sonra da polisler bölgeyi 
tamamen terk etmek durumunda kaldı çünkü onlar ne zaman 
biraz uzaklaşsa, biz hemen gidip makineleri ve metal inşaat 
bariyerlerini paramparça ediyorduk. Bu 3 defa gerçekleşti 
ve sonucunda inşaat durdu. Nerdeyse bir yıl boyunca bir iş 
yapamadılar.

Bir yandan, olan bitenler komikti çünkü bu süre boyunca 
meydanda beton filan yoktu, işçiler meydana döşeyecekleri 
taşları toplayıp götürmüştü. Exarchia Meydanı birdenbire boş 
bir toprak alan haline gelmişti. Bu durum hoşumuza gidiyordu, 
ortaya bir voleybol ağı gerip insanlara artık meydanda bir 
plajımız olduğunu duyurduk.

Anarko-punk’lar meydanı savunmak için sürekli orda kaldı. 
Meydanın her yanında, bir sürü farklı insan düzenli olarak 
toplanıp takılmayı sürdürürken, meydanın orta noktası anarko-
punk’ların meskeni olmuştu. Meydan plajının varlığı nerdeyse 
bir yıl sürdü.

Bütün bu olanların sonucunda, inşaat şirketi bölge halkının 
planlamasını kabul etmek zorunda olduğunu fark etti ve 
imtiyaz kararını duyurdu.

Olimpiyatlar için Acropolis civarının restore edilme süreci 
aynı zamanda da ilk iki mahalle meclisinin oluştuğu süreçti. İlk 
meclis Acropolis civarındaki Philopapaou, ikincisi ise Exarchia 
ahalisinin kurduğu meydan meclisiydi. Her iki meclis de inşaat 
projelerini ve kentsel dönüşümü durduma konusunda epey 
başarılı oldu. Dolayısıyla bu iki meclisin ruhu önce Atina’daki 
bir çok diğer mahalleye, sonra da Yunanistan’ın diğer 
şehirlerine yayıldı.

Ayrıca, bu anarşist hareket için yeni bir dönemin 
başlangıcı oldu. Anarşistlerin güçlü doğrudan eylemleri, 
bölge halkının çıkarları ve beklentileri ile birleşti. Yaşadıkları 
mahallenin geleceğini tayin etme hayali kuran insanlar, kendi 
hayalleri ile asi anarşistlerin doğrudan eylemlerinin yarattığı 
gücün kesiştiğini hissetti, ki, işte bu gerçekten iyi bir şey.

WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE

* Aşağıdaki metin www.heykucukucu.tumblr.com 
blogundan alınmıştır.

caddelerden, steril otobüslerden, 
kart borcu ödemekten, kimlik 
göstermekten, dedikodu 
yapmaktan, basın açıklamalarından, 
beton içerisinde vakit geçirmekten, 
sanallaşmaktan, bilmem ne 
kafede içilen tatsız kahvelerden, 
garip isimli yemeklerden bezdiler. 
İnsanlar bol şekerli çayı, son 
sigarayı döndürmekten; aynı 
su şişesine ağız değdirmekten, 
bisküviyle karın doyurmaktan, 
kıyafetleri ortak kullanmaktan, 
birbirini koruyup kollamaktan, harap 
olmuş otobüsün içinde oturmaktan, 
taşın TOMA’dan çıkardığı sesten, 
camın o muhteşem kırılışını takip 
etmekten, yanan barikatları-araçları 
izlemekten, karakol yakmaktan keyif 
alıyorlar. Neşeli, saf, iyi niyetli ve 
öfkeliler.

Laga luga!
Bugün polise taş atmayın diyip 

engellemeye çalışanlar yarın taşı 
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Atina’da yaşayan anarşist eylemci Argiris anlatıyor…

kendi kafasına yemekten korkanlar, 
iktidar olmayı amaçlayanlardır. 
Bankaya taş atmayın diyenler 
bankada kabarık hesapları olanlar, 
ATM’yi dost bilenlerdir; reklam 
panosunu kırmayın diyenler, 
markalarla duygusal ilişkiler 
kuranlardır; yağma yapmayın 
diyenler, sahip olduklarını 
kaybetmekten, paylaşmaktan 
korkanlardır. Kimse laga luga 
yapmasın.

Bazıları biz’den korksun! 
Bazıları da sevsin.

Apaçiler, tikiler, ibneler, 
tarlabaşı gençliği, nişantaşı halkı, 
apocular, kemalistler, cepheliler, 
akademisyenler, doktorlar, 
anarşikler, çarşı, yamyamlar, 
avukatlar, işsizler, artizler, bıkkınlar, 
akıl hastaları. Biz, hepsi biz.

Burası bizim şehrimiz, burası 

bizim mahallemiz, burası bizim 
parkımız. İzin almıyoruz, talep 
etmiyoruz, hak aramıyoruz, basın 
açıklaması yapmıyoruz. Kimseden 
bir beklentimiz yok. 

Yaşamımıza müdahale edenlere 
havlıyoruz, taşla kovalıyoruz, içeri 
sokmuyoruz.

İstediğimiz her şeyi alıcaz. Her şeyi.



Yabancılaşma üzerine notlar

Bir dizi yabancılaşma bizi 
çevreleyen herşeyden 

uzaklaştırmak için yayılmıştır; 
özel mülkiyet, değiş-tokuş 
ve işbölümünü içeren sosyal 
yabancılaşmalar yani bizi yaşam 
koşullarımızdan uzak tutan herşey, 
anarşistler ve Marksistler tarafından 
sürekli yorumlanmıştır. Kapitalizm 
içerisinde, sosyal yabancılaşmalar 
insanlarla kendi etkinlikleri arasına 
girerler. Yabancılaşma, doğrudan 
doğruya arzu ve sosyal olarak 
değer verilen şeyler (kapitalizm için, 
artı-değerin üreticisi olarak verilen 
değer) arasında bir uçurumdur. 
Keza yabancılaşma hala başka 
bir seviyede ortaya çıkar: bizden 
uzak tutulan ve Devlet biçiminde 
kurulmuş olan ve eyleme gücümüz 
olana yabancılaşma şeklinde 
ortaya çıkar. İleride ne yazık ki 
Marksistlerin yabancılaşmış güç 
eleştirisine rastlayamasak da, 
genç Marks bunu açıklamıştı. 
Yabancılaşmış gücü sürdürmek 
politikanın alanıdır: yabancılaşmış 
gücün bölüştürülmesi veya 
düzenlenmesi politikadır. Partiler 
toplumun bir kısmının çıkarlarını 
temsil ettiğini ilan ederek 
yabancılaşmış güçten pay talep 
ettikleri için politiktirler. Anti-politika 
yabancılaşmış güçten pay talep 
etmek değil halkın gücünün kendi 

kendine örgütlemesidir; insanların 
kendi güçlerini kendi güçlerini 
kullanarak geri kazandıkları ve 
güçlerinden yeniden yabancılaşarak 
kalıcı kurumlara dönüşmesine karşı 
mücadele ettikleri bir öz-etkinliktir.

Maalesef, bir çok anarşistin 
bugün yabancılaşmış güç eleştirisi 
olmadığını görüyoruz: bu özellikle 
geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen 
küreselleşme karşıtı protestolar 
kapsamında daha açık hale geldi. 
Bazı anarşistler halihazırda bulunan 
yabancılaşmış güçlerimizden 
farklı güçler oluşturmaya 
yönelme çağrısında bulunuyor 
ve halen gücün genel olarak 
yabancılaşmasını sorgulamıyorlar: 
bu çoğu zaman karar ve eylem 
arasında bir ayrımı sürdüren 
ve kurumsallaştıran ‘daha fazla 
demokrasi’ gibi belirsiz bir çağrı 
biçimini alır. (yabancılaşmış güç 
ve bugünkü küreselleşme karşıtı 
protestoların derinlemesine 
tartışılması için hazırladığımız bu 
sayıda bulunan “Küreselleşme 
Karşıtı Hareket Çağında Anarşist 
Etik” yazısını okuyun.) İkincisi, 
değeri bir etkinlik ve etkinliklere 
uygun olarak kavramak önemlidir; 
bu toplumda, ekonomi genellikle 
değeri amaçlara uygun olarak 
tanımlar, bu nedenle de etkinlikler 

ve süreçler ideolojik olarak basite 
indirgenmiştir. Bundan dolayı, 
kapitalist değerleme ayrıca bizi 
eyleme gücümüze, etkinliğimize ve 
arzularımıza yabancılaştırır.

Yine de bazı anarşistler 
yabancılaşma eleştirisini daha da 
öteye taşırlar. Özel mülkiyet, değiş-
tokuş, işbölümü ve yabancılaşmış 
güç biçimindeki sosyal 
yabancılaşma ikinci dereceden 
yabancılaşma olarak düşünülebilir. 
Bunlar, toplumumuzun birinci 
dereceden yabancılaşmaları içerdiği 
belirli biçimlerdir. Özne ve Nesne 
arasındaki kırılma birinci dereceden 
bir yabancılaşmadır; kendi 
anlayışında kendine yansımalı bir 
bilince dayanır. Özne ve Nesnenin, 
insan ve doğanın yabancılaşmasına 
üretici etkinlik ve dil aracılık eder. 
Bununla birlikte, genel olarak tüm 
dolayımlama ve yabancılaşmanın 
reddi, Özne ve Nesne’nin 
kimliğinin idealleştirilmesindeki bir 
mistisizme yakındır. Bu doğanın 
idealizasyonudur ve türün bilincini, 
dilini, vs. unutmayı talep eder.

Bizler kesinlikle bu ikinci 
dereceden yabancılaşmalar üzerine 
daha eleştirel perspektiflere sahip 
olmanın önemine inanırken, 
sosyal devrimin Özne ve 

Nesne arasında, kendi ve doğa 
arasında tam manasıyla bir birlik 
getirebileceğine inanmanın hata 
olduğunu düşünüyoruz. Birinci 
dereceden yabancılaşmaları 
aşmak, elbette ki ikinci dereceden 
yabancılaşmaları aşmadan 
imkansızdır ve başarılı bir sosyal 
devrim Devleti tamamen ortadan 
kaldırabilseydi, özel mülkiyeti ve 
işbölümünü yok edebilseydi, kişiler 
birinci dereceden yabancılaşmaları 
aşma görevini üstlenmeyi 
dilerlerdi. Bugün genellikle birinci 
dereceden yabancılaşmaları 
aşmaya çalışarak mistik diyarlara 
sapanlara en iyi örnek Hakim 
Bey’dir (bunu söylerken sakınılması 
gereken kişileri işaret ettiğimiz 
düşünülmesin–elbette, böyle bir 
şeyi üslenip üstlenmeyecekleri 
onlara bağlıdır–sadece şu ki 
birincisinden başlamak mistik bir 
birlik ve sosyal olarak insanlıktan ve 
ikinci dereceden yabancılaşmaları 
aşma çabalarından ayrılma 
teşebbüsüdür). Öyle görünüyor ki, 
birinci dereceden yabancılaşmalara 
odaklanmak toplumumuzdaki 
herhangi bir kökten değişim 
olasılığına aşırı kötümser bir bakış 
açısından kaynaklanmaktadır; bu 
bağlamda Yeni Çağ felsefesiyle 
yakından alakalı olduğunun bir 
belirtisidir.

Primitivizm (İlkelcilik) kendisini 
birinci ve ikinci dereceden 
yabancılaşmanın tüm biçimlerinin 
eleştirisini yaparak kendisini 
kısmen ayırt eder. Yine de bir 
eleştiri olarak gücünü birinci 
dereceden yabancılaşmalara 
yoğunlaştırma eğilimindedir. 
Çoğu primitivist şüphesiz birinci 
dereceden yabancılaşmaların 
sosyal devrim olmadan da 
aşılabileceğinin farkındadır, ancak 
ikinci dereceden yabancılaşma 
yerine birinci dereceden 
yabancılaşmaya odaklanması her 
iki dereceden yabancılaşmayı 
nasıl aşabileceğimizi kavramayı 
zorlaştırır: çünkü bu eleştirilerin 
çoğu pratik üzerine teorik 
bir refleksten ziyade felsefi 
reflekslerden meydana gelirler.

İsyankar bir anti-politika 
geliştireceksek eğer, 
yabancılaşmanın eleştirisini 
mistisizme veya politikaya 
düşmeden ve sosyal devrimin 
bizi döndüremeyeceği ve asla 
varolmamış olan bir birliği 
idealleştirmeden açık ve net 
yapmamız gerekiyor.
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Taksim Gezi Parkına yönelik po-
lis baskısının ardından ülke çapında 
yayılan hükümet ve polis karşıtı 
ayaklanmaların ikinci haftasındayız. 
Şu ana kadar, Gezi parkı nöbetiyle 
başlayan ve polisin saldırısıyla hem 
devlet hemde hükümet karşıtı bir 
ayaklanmaya dönüşen olaylar, tüm 
kesimleri örgütsüz ve kendiliğinden 
bir araya getirmiş ve bu topraklarda 
tarihinde eşi benzeri görülmemiş 
bir kitle kalkışmasını deneyimleme 
fırsatını yakalamamızı sağlamıştır.

31 Mayıs’ta başlayan cüretli 
çatışmalar sonucu Taksim’de şu an 
polis ve devlet fiilen yok. Gümüşsu-
yu’ndan Sıraselviler’e, Elmadağ’dan 
Tarlabaşı’na Taksim meydanına 
giren tüm yollara barikatlar kuruldu. 
Fiziken Taksim’in tüm giriş çıkış-
ları polise ve devlet otoritelerine 
kapatılmış durumda. Gezi parkı 
işgalindeki irili ufaklı bir çok grup 
karşılıklı yardımlaşma temelinde 
ilişkiler geliştirmiş, her geçen gün 
dışarıdan gelen destek ve dayanış-
ma bu ilişkileri geliştirme eğilimin-
de. Keza Ankara’da, Eskişehir’de, 
Antakya’da, Adana’da ve İzmir’de 
insanlar benzer sokak işgallerini 
gerçekleştirmek için günlerdir müca-
dele veriyor. Kızgın kitleler, polisin 
Taksim’den çekilmesiyle, hükümetin 
sözüm ona yumuşatıcı açıklama-
larıyla kandırılmaya ve “uzlaşma” 
tuzağına düşürülmeye çalışılıyorsa 
da, önce polisin göstericilere yönelik 
devam eden sert müdahaleleri daha 
sonra Başbakan Erdoğan’ın olaylar 
karşısındaki küçümser ve kışkırtı-
cı tavrı insanları korkutmak şöyle 
dursun daha fazla insanın sokaklara 
akmasına sebebiyet veriyor.

Ayaklanmalar ülkenin dört bir 
yanında ulaştığı yerde ateş olup 
yanıyor. Bir süredir AKP hükümeti-
nin otoriter iç ve dış politikaları ve 
ticari rant uygulamalarının giderek 
artması, bastırılmış kitlelerin sokak-
ta polise ve hükümete biriktirdikleri 
öfkeyi bardağı taşırma noktasına 
getirdiği, hızla yayılan eylemlerin 
karşısında devletin ve onun baskı 
aygıtlarının nasıl kırılgan olabileceği 
konusunda hem kendi algılarında 
hem sol-muhalif hareketlerin hem 
de biz anarşistlerin algılarında kırıl-
malar yaratıyor.

Gezi parkı ayaklanması: “Eğri oturalım doğru konuşalım”
Yüksek sosyolojik tahlillerden 

ziyade bu değerlenmede, Gezi 
Parkı direnişi ve ülke çapına yayılan 
hükümet karşıtı ayaklanmalardan 
öznel olarak devrimciler ve anarşist-
lerin ne gibi dersler çıkarabilecekleri 
üzerine tartışacağız ve bu tarihsel 
kırılmanın ardından bundan sonra 
nasıl hareket edebileceğimiz üzeri-
ne fikirler üreteceğiz.

Bu ayaklanmanın kendiliğin-
den ve örgütsüz karakterine bağlı 
olarak, barikat savaşlarındaki tavır 
koyuş ve ortak hareket edişler-
den tutun, Gezi Parkı ve Taksim 
meydanında süren işgal ile barikat-
lar arasında beliren kendiliğinden 
işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma, 
emeklisinden muazzafına, ümitsi-
zinden ateşlisine, yediden yetmişe 
devrimci, sosyalist, anarşist, sol, 
liberal, pasifist, apolitik, nihilist 
ve diğer tüm muhalif çevrelerde 
yıllardır süregelen örgütlülük-örgüt-
süzlük ikilemine ve bitmek bilmeyen 
şiddet-şiddetsizlik tartışmalarına 
son noktayı koydu. Daha açık bir 
biçimde ifade etmek gerekirse, yıl-
lardır örgütlü yapıların sahiplenmek 
için debelendiği ve artık her partizan 
için onur, namus ve gurur meselesi 
olan “devrimci cürret” meselesinde, 
apolitik kitlelerin bir gerilim patlak 
verdiği anda devrimcilerden ve 
anarşistlerden nasıl daha cüretkar, 
öz örgütlülük pratiğine yatkın ve 
dayanışmacı olacağını öğretmek-
tedir bu ayaklanma. Daha doğrusu 
bu isyan, anarşistinden sosyalisti-
ne, liberalinden pasifistine birçok 
politik çevrenin aslında yıllardır 
kendi izolasyonlarına ister istemez 
yol açtıklarını gözler önüne sermiş 
bulunuyor.

Bugünlerde, Gezi ayaklanma-
sının ortaya çıkardığı mücadele 
şevki, eylem cürreti ve birlikte 
hareket ediş deneyimi karşısında, 
polise ve devlet kurumlarına yönelik 
şiddet eylemlerini olumlayan hatta 
onlara güzelleme yapan pasifist 
ve liberal olarak tabir edebileceği-
miz anarşistlerle veya liberterlerle 
karşılaşmamız mümkün. Keza, kitle 
eylemlerini ve çeşitli sosyal müca-
deleleri kuyrukçulukla suçlayanların 
da aynı eylemleri şevkle kucakladık-
larını görüyoruz. Her türlü mücadele 

alanından elini ayağını çekmiş ama 
son yıllarda sosyal medya aracılı-
ğıyla kısmen aktive olmuş olan bir 
zamanlar sokak eylemlerini, sosyal 
mücadeleleri, kitle hareketini ve so-
kak çatışmalarını küçümseyen, bin-
bir türlü kaçış teorileriyle eylem ve 
mücadeleden uzak duran ümitsiz, 
küskün, emekli, bencilleşmiş anar-
şist, nihilist veya devrimci bireylerin 
kendilerini bir hevesle, Gezi Parkı 
işgalinde bulmaları veya barikatlara 
yüklenmeleri ayaklanmanın diğer 
önemli görüntülerinden birisiydi.

Elbette, politik çevrelerde 
göremediğimiz, sayıları azımsana-
mayacak kadar yoldaşı barikatlarda 
veya Gezi Parkı işgalinde görmek 
mutluluk verici, ancak barikatlardaki 
ve işgal eylemindeki anarşistlerin 
gözlerinden her ne kadar ortaklaşa 
hareket ediş arzusu olmadığı anla-
şılsa da, direniş alanında anarşist 
ve anti-otoriter bir cephe açılmış 
olmasının gerekliliği tüm çıplak-
lığıyla okunabiliyor. Bu deneyim 
sonrasında, hiçbir şeyin eskisi 
gibi olamayacağı ve bu unsurların 
önemli bir kısmının bundan sonra 
yeniden farklı mücadele alanlarında 
da olsa aktive olacağına kuşku yok. 
Umudumuz o ki, kimse bu deneyim-
den öz-eleştirel dersler çıkarmak 
yerine bulunduğu konumu daha da 
koruyacak ve politik rekabet çer-
çevesinde pastadan pay kapmaya 
yönelik kibirli politik sonuçlara ulaş-
ma hatasına düşmesin. Ayaklanma 
veya isyan dediğimiz şeyin ekran-
lardan izlediğimiz ve sosyal med-
yada fotoğraflarını paylaşıp tatmin 
olduğumuz ve hakkında bin türlü 
epik-fantastik senaryo döndürülen 
bir performans olduğunu düşünmü-
yorsak eğer, kendimize öz-eleştirel 
dersler çıkartmamız kaçınılmaz.

Bu ayaklanma apolitik gençliğin 
nezdinde de, polis devletinin meş-
ruluğunun kırılımazlığı ezberinin 
bozulmasını sağlamıştır. Korku ve 
paranoya ile kendini kalesini oluştu-
ran iktidarın geri adım attırılamazlığı 
hatta sorgulanamazlığı bu topraklar-
da insanların hafızalarında her za-
man yer etmiştir, Taksim direnişiyle 
başlayıp yayılan bu süreç bellekler-
deki korku duvarlarını yıkmış oldu. 
Bu mücadeleyle, otoritesizlik ihtimali 

üzerine gelişen deneyimler insanlar 
için esin kaynağı olmaktadır. Bıkkın, 
pes etmiş, küskün genci yaşlısı yüz 
binlerce insan isyan, özgürlük ve 
dayanışma ruhuyla kolluk kuvvet-
leriyle savaşmak için ilham almış 
ve şu sıralar kurtarılmış olan Gezi 
Parkına akın ediyorlar. Bu işgalin 
uygulanış biçimi, şimdilerde daya-
nışma ve özgürlük fikrinin bir çekim 
noktası haline geldi. İstanbul’un ve 
çevresinden gelen binlerce insan 
kolektif karşılıklı yardımlaşmanın 
tarihini yazıyor. Çadırlarda yan yana 
kalan, yemeklerini paylaşarak yiyen, 
hep birlikte eğlenen ve iktidara 
karşı hep birlikte slogan atan farklı 
dünya görüşlerinde binlerce insan 
bu topraklarda hiç beklenmeyecek 
bir zamanda ortaya çıkmış oldular. 
Binlerce insan ortak öfke, irade ve 
özgürlük istenci ile neler yapılabile-
ceğini göstermiş oldu.

İkinci haftasının dolduğu süreç, 
bu topraklardaki toplumsal mücade-
leler tarihinde ciddi bir özgürlükçü 
ve anti-otoriter kırılmaya yol aça-
masının yanında hareketin ulusalcı, 
kemalist ve devletçi kesimlerin 
gölgesi altında kalma riskini taşıyor. 
Bu kesimlerle, meydanlarda ve bari-
katlarda fiili olarak yan yana gelinse 
de, bu süreç içerisinde herhangi 
bir dönüşüm yakalamayıp, hare-
ketin anti-otoriter ve kendiliğinden 
karakteri değiştirilmeye, devletçi 
bir sürece çekilmeye başladığın-
da sıkıntıların çıkması kaçınılmaz 
olacaktır. Bir çok şehirde, ulusalcı, 
kemalist ve devletçi kesimler bu ey-
lemleri sadece salt hükümet karşıtı 
bir perspektife ya da partiler arası 
rekabet çerçevesine indirgemeye 
çalışarak, devletler, sermayeyle ve 
polisle tüm çatışma ihtimallerini yok 
etmek için, devrimcileri ve anarşist-
leri kriminalize ederek bertaraf etme 
girişimlerine şahit oluyoruz. Eyle-
min anti-otoriter ve anti-kapitalist 
karakteri türk bayrakları ve mustafa 
kemal sloganlarının gitgide arttırıl-
masıyla etkisizleştirilmek ve asimile 
edilmek isteniyor. Taksim’de bir iki 
gün öncesine kadar kepenklerini 
açmaktan imtina eden Demirören, 
McDonalds, Starbucks gibi kapi-
talist kuruluşlar bir bir açılmaya 
başladı. Sermayenin tek garantisi 
olan milliyetçiliğin sembolü olan t.c. 

bayraklarının artması şirketlere kuv-
vet vermiş olacak ki, polisin siviller 
aracılığıyla hareketin anti-kapitalist 
ve yıkıcı-yaratıcı karakterini asimile 
etmek için kitle içerisinde baskı 
mekanizmaları oluşturarak, isyanı 
kontrol altına almaya çalıştığı şu 
günlerde isyancıların çok dikkatli 
olması gerekmektedir. Kapitalizmle 
hiçbir sorunu olmayan -daha doğru-
su olmadığını düşünen- birey veya 
grupların manipülasyonlarına İstik-
lal’deki ilk çatışma ve barikatlardan 
başlayarak anti-kapitalist eylem ve 
saldırıları engellemeye çalıştığına, 
hatta bankalara, küresel kapitalist 
şirketlere saldıran yoldaşlarımıza 
linç girişimlerinde bulunulmaya 
çalışıldığına şahitlik ediyoruz. Diğer 
taraftan, liberal-sol kesimlerin her 
zamanki gibi, devlete karşı yükselen 
gerilimin sönümlenmesi için elinden 
geleni yapmaya devam ettiği bir film 
başa sarılıyor.

Hareketin karakteri başından 
beri tahmin edilebilir olmakla bir-
likte, yaşanan deneyimin ruhunun 
yüksek olması karşısında ayrışma-
ların geri plana atıldığı ortadadır. 
Barikatlarda çatışan ve gezi parkın-
da nöbet tutan insanların çoğunun 
sadece anarşist veya devrimciler 
olmadığını hepimiz farkındayız. 
Örneğin, İstiklal ve Gümüşsuyu 
barikatlarındaki çatışmalarda t.c. ve 
hepar bayrakları, “mustafa kemal” 
sloganlarına hepimiz rastlamışızdır. 
3-5 kişilik anarşist gruplar etkisiz, 
birbirinden habersiz ve koordinesiz 
tutumları nedeniyle barikat savaşla-
rında ulusalcı ve faşistlerin gölge-
sinde katılmak zorunda kalmıştır. 
Bu süreçte anarşistler ve isyancılar 
arası daha güçlü koordinasyonlar 
oluşturulmalıdır. Birbirine yakın kişi 
ve grupların yan yana hareket etme-
si, otoriter, devletçi, kontrolcü eğilim 
ve çabaların karşısında anti-otoriter 
duruşun sağlam bir şekilde örülmesi 
gerekiyor. Aksi taktirde, Gezi Ayak-
lanmasının kendiliğinden oluştur-
duğu iktidar karşıtı ve özgürlükçü 
karakterini taht oyunlarına kendi 
ellerimizle kurban etmiş olacağız.
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Bazıları, anarşistler için amaç ve araç bir olduğundan 
anarşizmin şiddete karşı olduğunu iddia eder. Oysa, birinci 

önerme doğruyken, ikincisi yanlıştır. Bunun sebebi anarşizmde 
şiddet sadece araç değil, kimi anlamlarda kendi içerisinde bir 
amaçtır.

Bunu söylerken, son burjuvayı son papazın bağırsaklarıyla 
asmak veya onun gibi bir şey hakkında çocukça bir palavrayı 
ima etmiyorum. Bireyler olarak sınıf düşmanlarının yok 
edilmesi devrimci bir amaç değildir. Kropotkin’in belirttiği gibi, 
öfkeli insanların yarattığı aşırılıklardan güç bela kaçınabilir, 
ancak bunları azaltmak apaçık anarşistlerin hedefidir.

Bugünkü toplumda, insanlar ilk olarak kendi rollerinin 
kurbanlarıdırlar. Yine de, bu kişisel sorumluluk yok anlamına 
gelmez.

Tüm değerlerin temelinde, insanların kötü eylemlerinin 
bedelini ödemek zorunda olduğu fikri yatar. Açıkçası, bu 
anarşistlerin icadı değildir, tüm insanlığın paylaştığı evrensel 
bir ilkedir. Hangi eylelerin doğru hangilerinin yanlış olduğu ve 
kötülüğün nasıl cezalandırılması gerektiği üzerine çok farklı 
düşünceler mevcut, ama temel prensip herkes tarafından 
benimsenmektedir.

Bağışlamak asil bir davranıştır, ama sadece gönüllüyse. Bir 
kişinin yapmaya hakkı olan son şey birileri için affetmektir! 
Şayet birisi iftiraya uğrarsa, dövülürse, ihanete uğrarsa 
veya tecavüz edildiyse, affetmek veya ceza talep etmek 
onun sorunudur, başkasının değil. Eminim ki, İsa da buna 
katılacaktır.

İntikama karşı koyulabilecek milyonlarca pratik argüman 
mevcut. Bazen intikam bitmek bilmeyen bir şiddet döngüsüne 
yol açabilir, bazen intikam suç işleyenin suçunu anlamaktan ve 
davranışını düzeltmekten alıkoyabilir, bazen intikam sadece 
faili için değil, failinin yakınındakileri ve hatta yoldaşları için 
tamamen orantısız sorunlar açabilir. Bazen bu argümanlar 
intikamdan kaçınmak için yeterli bir gerekçe olarak alınabilir. 
Ama, intikam hala tüm adaletin temelidir. Bu nedenle intikam 
bağışlama olmadan varolabilir, ancak bağışlamak intikam 
olmadan var olamaz. Eğer intikam seçeneğiniz yoksa, 
bağışlamanız hiçbir işe yaramaz.

Hükümet ve yarattığı normlar intikamı y forbasaklar ve o 
nedenle bizlerin ahlaki özneler olma hakkımızı inkar ederler. 
Telafi için ise sistem bize intikam temalı aksiyon filmleri ve 
sınırsız miktarda diğer eğlence biçimleri sunarlar. İntikam 
alma hakkınız size sadece fantezilerinizde verilmiştir. Sadece 
hayallerimizde insan olmamıza izin verilir.

İntikam yeryüzündeki tüm adaletin temelidir. Eğer bu toplumun 
kavrayamadığı bir şeyse, kahrolsun o toplum.

Mesela, 1901 yılında anarşist Leon Czolgosz tarafından 
işlenen ABD başkanı William McKinley cinayetini örnek olarak 
alalım. Süikast anarşistlere ve bazı sosyalistlere karşı büyük 
baskı dalgasının ardından gelmişti. O yıllarda oluşturulan 
yasa, diğer şeyler arasında anarşistlerin ABD’ye girişini 
yasaklamıştı ve halen yürürlüktedir (şansa bu yasa bugünlerde 
çok nadir kullanılıyor).

Rusya’da yasaklanan makale:

“ANARŞIZM VE ŞIDDET ÜZERINE”
Kasım’da Tyumen kenti Lenin semti 
mahkemesi 2 yıl önce Avtonom’da 

yayınlanan 5 yazının “aşırılık” içerdiğinden 
yasaklanmasına karar verdi.

“Anarşizm ve şiddet üzerine” adlı makale 
Avtonom dergisinin 33. sayısında ve 

Väärinajattelija adlı Finlandiyalı anarşist 
derginin 5. sayısında yayınlanmıştı. 

Mahkemeye göre, makale, “herhangi birine 
yönelik yöneltilebilecek şiddet eylemlerini 

meşrulaştırdığı ve herhangi bir ırka, ulusa, dine 
veya sosyal gruba karşı nefret söylemi içerdiği” 

gerekçesiyle yasaklandı.

“Uzmanların” gözden kaçırdığı metnin şiddet 
meselesine gayet somut yaklaştığıdır. Madem 
“uzmanlar” her türden şiddete karşılar, o halde 
polisi, orduyu veya hükümeti de yasaklasınlar. 
Anlaşılan o ki, otoriteler heryerde olduğu gibi 

anarşist ve anti-otoriter etkinliği tamamen 
kriminalize edip ezmeye çalışıyor

Neyse buyurun, makaleyi bir de siz 
değerlendirin:

İnsanlar tanıyorum… suskun ve geveze, korkak ve küstah, mütevazi ve kibirli insanlar… Koyun 
gibi itaatkar yaşayan, sırtlan gibi haince pusuda bekleyen insanlar. Fantazisi olmadan hayal eden 
insanlar tanıyorum, hayal etmeden yaşayanlar tanıyorum… gözlerini düşürmeye alışık ve kulakları 
“uyan”, “çalış”, “öde”, “satın al”, “inan”, “rıza göster” gibi emirleri duymaya alışmış insanlar… 
Yaşamın çizgisinde ölümsüz bir yarın, daha güzel günler, iyimser bir gelecek, ibadetlerinin karşılığını 
almak için sabırla bekleyen kalabalıklar içinde yapayanlız insanlar… 

Onlara daha iyi bir yaşam sözü veren her olası kurtarıcıya ve fikir hilekarına inanmayı beklerler. 
Ama daha iyi bir yarını yaşamak için bekleyenler, bugün çoktan ölmüşlerdir. İnsanlar tanıyorum, 
ama sadece bir kaçı benim yoldaşımdır. Yavaş Ölüm ya da İsyan, hemen şimdi… Bizden önce 
açığa çıkmış olan iki yol var. Bizler güçlü olanların cürret edebildiği yolu seçiyoruz. Hava daha açık 
ve yanlış idolleri başıyla selamlayan kalabalıklar estetiğimizi çirkinleştiremez. Kalabalıklar bunun 
için kendi boyuna bakmadan sizin uçurumdan aşağı düşmenizi gizlice ümit etse bile, Eşsiz Zirvesi 
olan dağdan aşağıya bakmak güzeldir. Sözlerimiz, bugün bıçak gibi kesiyor ve yarın eylemlerimiz 
köprüleri ateşe verecek… 

Ta ki, otoriteyi öldürene kadar, kararlılık ve istençle.
Nicola ve Alfredo için. Anarşist Praksis.

‘Kuru kalabalık değil yoldaş istiyorum…’
CCF’nin (Ateş Hücreleri Komplosu) tutsak üyeleri, Andreas Tsavdaridis ve Spyro

Ateş Hücreleri Komplosu üyeleri: Nikolopoulos Giorgos, Nikolopoulos Mixalis, Tsakalos Xristos, 
Tsakalos Gerasimos, Oikonomidou Olga, Bolano Damianos, Argyrou Panagiotis, Polydoros Giorgos, 

Mavropoulos Theofilos, Xatzimixelakis Xaris.

FAI/IRF (Enformel Anarşist Federasyon/Uluslararası Devrimci Cephe) üyeleri: 
Tsavdaridis Andreas ve anarko-nihilist Mandylas Spyros.

Anarchist Library

Çoğu çağdaş anarşist (örneğin Johann Most) Czolgosz’u 
kınamıştı, ve hatta onu savunan bir kaçı (Emma Goldman 
gibi) dahi eyleminden dolayı bir yoldaş için içinden geçenleri 
konuşamamışlardı. Czolgosz’un anarşist hareket içerisinde 
yakın bağları yoktu. Belli ki bir gevşekti, belki de dengesiz. 
Bir çok araştırmacı onun hiç bir kız arkadaşı olmadığına 
inanmaktadır. Eylemi toplumda olumlu herhangi bir dönüşüme 
yol açmamıştı, neden yaptığını açıklamasına bile izin 
verilmemişti. Süikastten sonra sadece bir ay içinde alelacele 
suçlu bulunarak idam edilmişti.

Ancak herşeyin ötesinde, başkan McKinley ölmeyi hak etmişti.

1989’da USS Maine gemisi Havanna şehri açıklarında, 
halen bilinmeyen nedenlerle patlamıştı. O günlerde, Küba, 
bağımsızlık için sık sık isyan eden bir İspanyol kolonisiydi. 
USS Maine’nin patlamasından sonra, ABD İspanya’ya savaş 
ilan etti. Savaşın bir sonucu olarak, Küba bağımsızlığını 
kazandı ve Porto Riko ve Filipinler ABD’nin kolonileri haline 
geldi. Bununla birlikte, Filipinliler öncekine nazaran yeni 
efendilerini memnuniyetle karşılamadılar ve tam bağımsızlık 
için topyekün ayaklandılar.

Başkan McKinley isyanı, her zaman ve heryerde olduğu gibi 
aynı acımasızlıkla ezdi. Onbinler idam edildi, tecavüze uğradı, 
soyuldu, yüzbinlercesi askeri harekat ve toplama kamplarının 
oluşturulmasının ardından açlık ve hastalıktan öldüler. Kimse 
ölü sayısını bilmiyor, ancak bu yıllarda adanın aşırı nüfusu 
yaklaşık olarak bir milyona düşmüştü.

McKinley cinayeti savaşı durdurmadı, savaş süikastten bir 
yıl sonrasına kadar devam etti. ABD ordusunun Filipinlerde 
yürüttüğü savaş ve zulüm Czolgosz’un başkanı öldürmesinin 
temel nedeni bile olmayabilir.

Ancak en azından bir pisliğin hak ettiğini aldığı gerçeğinden 
kimler memnun olabilir?

Anarşistler için, intikam fırsatı her zaman mevcuttur.

Hükümet, tüm ahlak sorununu devralan bir şiddet tekelidir. 
İdeal yurttaş yargı sistemi işine karışmaz, ama uzmanlara 
güvenir. İntikam hakkımızı bir kenara koyduğumuzda, devlet 
karşılık olarak bizi şiddetin zorunluluğundan kurtarır ve 
bizim için icabına bakacağı sözünü verir. Kabul etmeliyim 
ki, devlet çoğu zaman gereğince sözünü yerine getirir. 
Zengin ülkelerdeki hukuk sistemi size yanlış yapanları, sizin 
yapabileceğinizden daha etkin bir şekilde cezalandırır.

Bununla birlikte, anarşizmde her birey yönetimin üç organıyla 
birlikte tamamlayıcı bir parçasıdır – yasama, yürütme ve yargı. 
Açıkçası, bu birbirine karışma linç ve kitle ahmaklığı riskini 
arttırır, ancak ilkel topluluklar ve İzlanda gibi  ortaçağa özgü 
anarşist toplumlar bile kuvvetler ayrılığını en azından belli bir 
boyuta kadar yaratmak için adımlar atmıştır. Mümkün olan tek 
çözüm kısıtlı bir süre için her organda herkesin sorumluluk 
alması gerektiğidir, böylelikle kimse eş zamanlı olarak tek 
bir organdan fazla görevlendirilemez. Doğrusu, anarşist 
İzlanda’nın oldukça karmaşık bir hukuk sistemi vardı. Modern 
bir toplum koşullarında, anarşist hukuki sistemin daha basit 
olacağına inanmıyorum.

Birçoğu şiddeti, gücü ve otoriteyi birbirine karıştırır, ama 
bunların hepsi birbirinden farklı şeylerdir ve anarşistler 
bunların sadece üçüncüsüne karşıdırlar. Otorite 
kurumsallaşmış, biçimsel, geleneksek veya karizmatik bir 
ayrıcalıktır. Anarşist, makul limitlerde olduğu sürece uzman 
kişilerin gücünü inkar etmezler. Uzman pozisyonuna dayalı 
güçler sürekli olarak yeniden değerlendirilmelidir ve belli bir 
süre sonra bu güçler tamamen lağvedilmelidir. Yani, anarşizm 
şiddet kullanma hakkını ortadan kaldırmaya çalışmaz, aksine 
bu hakkı herkese eşit olarak dağıtmaya çalışır.

Bu bağlamda, anarşizmin bugünkü toplumumuzdan daha az 
veya daha çok suça sahip olması temel bir fark yaratmaz. 
Anarşistik İzlanda, herhangi bir saldırıya kılıçlarla karşılık 
verildiği şiddete dayalı bir maço kültürüydü. Ancak İzlanda 
senaryosu anarşizm için tek olasılık değildir. Anarşizmde, 
insanlar aslanların insanlarla birlikte geniş çayırlarda yattığı 
ve meyve yediği Watchtower dergisindeki resimlerde olduğu 
gibi yaşayacakları da ihtimal dahilindedir. Ancak anarşist 
toplumda (aslında cinayetin bilinmeyen bir kavram olduğu 
ilkel topluluklar da olmuştur) kimse öldürülmüyor olsa bile, 
anarşi durumunda herkesin potansiyel olarak hüküm verme ve 
cezalandırma olasılığı bulunur. Ve buna tanım olarak şiddet 
denir. O nedenle anarşizm şiddet taraftarıdır.
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Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandılar

Türkiye’de yabancı düşmanlığının yükselişi

İktidarın şiddet-vandallık 
olarak tanımladıkları eylemler
Üç kuruş para için günde 12 saat 
çalıştıran kapitalist mağaza cam-
larını kırma, borçları yüzünden 
insanların intihar etmesine neden 
olan bankaların atmlerini parça-
lama-binayı ateşe verme, sıktık-
ları gaz bombaları, plastik-gerçek 
mermilerle hayatlarımıza göz diken 
devletin kolluk güçlerine taş-havai 
fişek atmak, duvar yığınına çevirdik-
leri yeryüzünde ormanları katledip 
şehrin ortasında bıraktıkları 2 ağa-
cın gölgesindeki banklardan barikat 
yapmak reklam panolarını ortadan 
kaldırmak kendinde bizleri 24 
saat kayıt altına alma hakkı gören 
devletin gözü mobeseleri kırmak, 
Sokakta donarak ölen insanlara 
karşı 70 bin dolarlık jiplerin camları-
nı indirmek, bedenine inen coplara 
karşı atılan bir tekme…

ASIL ŞİDDET
Günümüzün 12 saatini hayatta kal-
mak için çalışmak zorunda bırakıl-
mak, barınma hakkını engellemek, 
maden ocaklarında çalıştırılmak, 
insanlara bomba yağdırmak, sınırlar 
çekmek, 24 saat kayıt altına alın-
mak, insanların dillerini yasaklamak, 
genetiği ile oynanmış yiyecekler, 
hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, 
insanların beyinlerini en verimli kul-
lanacağı yaşlarda 4 duvar arasına 
sıkıştırıp 15 yıl eğitmek, askere 
almak, cezaevleri…

İktidarlar, kendisine karşı ayakla-
nanların sesi yükseldikçe panik 
haline bürünür. Demagogların, 
oportünistlerin ve dalaverecilerin 
işi zordur bundan böyle. Medya 
yoluyla kitlelere sağduyu çağrısı 
yapmaya, atılan iki taşın şiddet 
eylemine dönüştüğü korkusunu 
yaratarak sokakta olan insanları bir-
birine kırdırmaya çabalar. Eylemin 
amacından saptığını, bu görüntüle-
rin demokrasilere yakışmadığından 
dem vurmaya başlar.

Muktedirlerin aklı-adaleti bu şekilde 
ilerler. Başını çıkartıp nefes alma-
ya çalışanları şiddet yanlısı, işsiz 
güçsüz vandallar olarak göstere-
rek kamuoyunda panik yaratmaya 
çalıştırır.

Bin yıllık yalanlarınıza karnımız 
tok. İnsanlar artık devriye gezen 
polissiz sokakları, kayıt altına alın-
madan- potansiyel suçlu damgası 
altında olmadan yürümek, elindekini 
paylaşmak, ters çevrilmiş medya 
araçlarını, pencereden atılmış tele-
vizyonları görmek yaşamak istiyor.

Devam! Hepsini yapmaya devam. 
Bizi rezil bir geleceğin kölesi sandı-
lar. Gelecek paramparça oluncaya 
dek, mücadeleye devam!

Video-Sabotaj
www.is.gd/ZAoyVR

Malmö’deki 
antifaşist 
gösteriye 

15.000 kişi 
katıldı

Kadına yönelik şiddet, kadınlar 
tarafından cezalandırıldı

Almanya’da av kulelerine sabotaj

ALF’ten açık kurtarma 
eylemi; 4 tavşan özgür

İsveç’in tarihindeki en büyük an-
ti-faşist gösterilerden biri 15.000 
eylemcinin katılımıyla Malmö’de 
gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde Naziler bir grup antifa-
şiste bıçakla saldırmış ve bir kaç 
antifaşist bıçak darbeleriyle yara-
lanamıştı. İsveç’te son zamanlarda 
faşist saldırıları artış göstermektey-
di.

Buna karşın, antifaşistler geçtiği-
miz gün 15.000 kişinin katıldığı bir 
gösteri düzenlediler.

Malmö’de ya da herhangi bir yerde, 
faşizmi paramparça et!

Daha önce gerçekleştirdiği tacize, şiddete ve tehditlere rağmen, ilk karşı-
laşmada tekrar “kendisi gelsin söylesin” şeklinde söylemlerle şiddete maruz 
kalan kadının üstüne yürümeye çalıştı. Bunun üzerine harekete geçen ka-
dınlar S. K.’nın çevresini sarıp dövmeye başladılar. Cezalandırma sırasında 
etraftakilere eylemin sebebi anlatılıp, yakın zamanda eski erkek arkadaşı 
tarafından otobüste öldürülen Özge Gündoğan’ı hatırlatarak, daha fazla 
erkek şiddetine izin verilmeyeceği belirtilip kişi teşhir edildi. “Yaşasın kadın 
dayanışması”, “Yaşasın kadın adaleti” sloganları atılırken, halk alkışlarıyla 
destek oldu.

Bu esnada S. K.’nın yaptıkları yetmezmiş gibi, etrafındaki kadınlara cinsi-
yetçi küfürler savurup eline geçirdiği sandalyeyi kullanmak istemesi, kadın-
lar tarafından engellendi. Daha sonra S.K’nın kadınları polise ihbar etme 
tehdidi üzerine, kadınlar “sen bizi zaten suç ortağı olan polislere mi ihbar 
edeceksin” gibi sözlerle karşılık vererek dövmeye devam ettiler.

Eski sevgilisine “bu ilişki ben bitti diyene kadar bitmeyecek” demiş olan S. 
K., cezalandırma sonunda herkesin gözü önünde “bitti” dedi. Kadınlarsa 
bunun takipçisi olacaklarını ve kadın dayanışmasını yükselteceklerini söy-
leyerek eylemlerini sonlandırdılar.

Direnişteyiz
www.is.gd/QzBQ2A

Av kuleleri hayvan cinayeti için 
yapılan anıtlardır. Bu yüzden onlarla 
mücadele etmeye karar verdik. 26 
Şubat’ı 27 Şubat’a bağlayan gece 
Dieburger ormanına girdik ve bu anıt-
lardan 5 tanesini kullanılamaz hale 
getirdik. Av spor değildir, cinayettir.

Hayvan Özgürlüğü Çevirileri

2 Mart, 2014 / Kadı-
köy - Hayvanlar için daha 
fazla katliam, acı ve işkence 
anlamına gelecek olan yasa 
tasarısına karşı 2 Mart’ta 
Kadıköy’de tüm hayvan 
hakları savunucularını 
buluşturan eylemin ardından 
bir grup Hayvan Kurtuluş 
Cephesi (ALF) militanı 2 ayrı 
petshop’a baskın düzenledi. 
4 tavşan kurtarıldı.

2 Mart’ta Kadıköy’de 
hayvan hakları aktivistlerinin 
düzenlediği Ölüm Yasasına 
Hayır eyleminin bilinme-
yen bir yönü ortaya çıktı. 
Kadıköy Rıhtım’daki basın 
açıklamasının ardından 
Vegan Blok olarak Boğa’ya 
doğru yürüyüşe geçen 
yaklaşık 150 kişilik grubun 
arasına karışan birkaç kişi 
Başkent Petshop’a girdi ve 
kafesler içerisinde satıla-
cakları günü bekleyen dört 
tavşanı kurtardı. Dışarıdaki 
kalabalığın “Hayvanlar mal 
değil, satılamaz!”, “İnsa-
na, hayvana, yeryüzüne 
özgürlük!” gibi sloganlarla 
destek verdiği grup, tavşan-
ları aldıktan sonra bir araca 
binerek kayıplara karıştı.

Bu eylemi yapan gizemli 
grup kendilerine ALF yani 

İP, TGB, ODA TV, SÖZCÜ, AYDINLIK, CHP, MHP kol kola 
giriyor ve Suriyeli mülteciler üzerinden Türkiye’de Avrupa tipi 
bir yabancı düşmanlığı, ırkçılığı örgütlemeye çalışıyorlar. ‘ Av-
rupa Birliği Geri Kabul Anlaşması‘ ile Türkiye’ye gönderilmesi 
muhtemel binlerce mülteciye de bir hazırlık olarak görülebilir.

”Eğer dikkatli olmazsanız, Medya sizin mazlumlardan 
nefret etmenizi, zalimleri ise sevmenizi sağlar.”

Yaptıkları haberlerle, yürüttükleri politikayla ‘misafirperverlik‘, 
‘merhamet‘, ‘hoşgörü‘, ‘açın, evsiz barksızın halinden anla-
mak‘ gibi değerleri yok etmeye çalışıyorlar. Ailecek sokaklarda 
kalan, dilenen insanları görmelerine rağmen bu kadar çirkin 
sözler söyleyebilen insanlar nasıl yaratılabilir? Medya yaratma 
kudretine sahip bir tanrıdır ve Halkla İlişkiler de onun elçisidir.

Buyrun o çirkin sözlerden bazıları:
“ Tayyip’e gidin, o yardım etsin size.“, ” Devlet onlara kamp 
açmış kardeşim, gitsinler oraya.” , ” Kamplardan dışarı 
çıkartmamak lazım bunları, öyle elini kolunu sallayan dışarı 
çıkmamalı. “ , ” Biz kendi fakirimizi doyurduk da bunlar mı 
eksik kaldı? Ben önce kendi vatandaşımı düşünürüm. “ , “İş 
vermem, aç olan kendi vatandaşımı doyururum” , ” Hastane-
ler Suriyelilerle doldu. “ , ” Her tarafı işgal ettiler ha “ , “Tabii 
oğlum, ülkende savaş var, sen kaçıyorsun. Bizim atalarımız 
aptal mıydı da kaçmadı, savaştı?” , ” Bunlar bizden iyi yaşıyor-
lar ha “ , ”Bunlar çatışmadan falan kaçmadı ki, bunların başka 
amaçları var burada…” , ” Savaş varsa gidip savaşsın, biz 
mi gelin dedik” , ”Devlet Suriyelilere ayda 800-1000 TL para 
ödüyormuş. “,” Gelenler terörist, hırsız, kaçakçı; bunlara niye 
bakalım. Kovalım gitsinler. “, ” Geceleri dışarı çıkamıyoruz, 
kadınlarımızı taciz ediyorlar, bizi tehdit ediyorlar. “ , ” Avrupa 
çok zor vatandaşlık verirken, Türkiye neden Suriyelilere neden 
ayrıcalık veriyor? Türkiye’yi Suriyelilerle dolduracaklar. “ , ” 
Kamplarda Suriye’dekinden çok daha iyi bir hayat verilmişken 
bunu bile beğenmiyor nankörler…”

Yabancı düşmanlığını körükleyen, 
yaratan haberler ve yorumları:

Sınırdışı Edin Bunları - Aydınlık (CHP, İP, MHP)
Suriye’den Türkiye’ye gelmesi teşvik edilen mülteciler gide-
rek kontrol edilemez hale geldi. Mülteci kamplarında kontrol 
sağlanması zorlaşırken, yaralanmalara da yol açan olaylar 
çıkmaya başladı. Güvenlik birimleri sorunun büyüyeceği konu-
sunda raporlar veriyor. Hükümetin, Suriyeli mültecilere harçlık 
vereceğini, maaşa bağlayacağını, iş bulacağını söylemesi ise 
tepkileri daha da büyütüyor. www.is.gd/FyxwZd

CHP Milletvekili Hasan Akgöl: Türkiye’ye gelen mülte-
cilerin bir an önce geri gönderilmesi lazım. Hatay’da iki tip 
mülteci var. Bunlardan bir grubu kamplarda kalıyor, pasaportla 
giriş yapanlar ise şehirlerde ev tuttular. Kimin nerede kaldığı 
belli değil. Kontrol edilemez bir durum söz konusu. Bu işin 
sonu kötü olacak. En son kamplardaki Türk Bayrağı’nı indirdi-
ler. Türk Bayrağı’nı indirenleri mi besleyeceğiz.

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz: Türkiye’ye gelen 

mültecilerin büyük bölümü Suriye’de suç işlemiş kişiler. Kimisi 
katil, kimisi tecavüzcü, kimisi hırsız, kimisi uyuşturucu kaçak-
çısı. Kaç kişinin geldiği bile belli değil. Vatandaşın güvenliği 
tehlikede. Türk TIR’larını yakan, yağmalayan da bunlar. 
Kontrolsüz bir şekilde hareket ediyorlar. Türkiye bir an önce 
bunlardan kurtulmalı ve derhal geri göndermelidir.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Osman Yılmaz: Hatay, Kilis, 
İslahiye gibi merkezlere yerleştirilen Suriyeli mülteciler ABD 
planı çerçevesinde Türkiye’ye getirildi. Mülteciler sorunu, pro-
paganda amaçlı olarak gündeme taşındı. Mülteci görüntüsü 
altında paralı askerler sınır boylarına yerleştirildi. Mülteciler bir 
an önce Suriye’ye geri gönderilsin. Türkiye toprakları Suri-
ye’ye müdahale için kullanılmasına son verilsin.

MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin: Kampta rezale-
tin diz boyu olduğu bir gerçek. Kampa ilk gelenler Suriye’den 
zulümle gelmedi. Şımarmışlar, terbiyesizler. Hatay halkına sal-
dırıyorlar. Bulundukları çadırları yakıyorlar. Polisi ve silahlarını 
teslim alıyorlar. Türk bayraklarını indiriyorlar. Kampa “Özgür 
Suriye Ordusu”nun paçavrsını astılar. Ortada devlet mevlet 
kalmamış. Gelsin Tayyip Erdoğan gelsin bir görsün.

Suriyeli Mülteciler Polisi Taşladı - Sözcü
www.is.gd/xsLBbX

Haberden bazı yorumlar:
” eee elin itini,köpeğini ülkleye doldurursan..polisede vurur,-
muhtarada vurur,kaymakamada vurur,milletede vurur..besle 
kargayı oysun gözünü…yüz verirsen aliye ali pisler halıya.
esatın attıklarını topluyorlar getiriyorlar..milletin parası 400 
milyon dolarını bu kıçı kırık suriye barbarlarına akp.yedirdi..
millette aç.perişan.. abd.hatırına.. “

” alın iti köpeği adam diye besleyin. hadi şimdi yiyorsa bu 
soysuzları geri gönderin. Başımıza bir şehir dolusu kalabalığı 
bela aldık. buyur rte eserini izle. “

Gönderelim bu nankörleri gersin geriye “

” EVET SAYILARI 140 BİNİ BULAN BU SOYSUZ IRKI TÜR-
KİYEYE HALA TOPLAYIN VE YEMEK VEREN ELİ ISIRSIN-
LAR…NANKÖRLER….”

” Besle kargayı oysun gözünü :) “

” Bu haberi okuyunca tebessüm ettim halimize.

bedavadan yiyip içiyorlar oturdukları evlere para vermiyorlar 
bayramda yardım gelmedi diye isyan ediyolar? biz onlara ne 
sözü verdikde isyan edip ayaklanırlar? “

” Beğenmiyorlarsa çekip gitsinler. “

” Bunlar hin oglu hin,hatayda yardimlari alip çarsi esnafina 
satiyorlar, almayan esnaf ve polise saldiriyorlar, çùnkù polis 
esnafi onlardan hiç bir sey satin almamalari için uyariyor. suç 
onlarda degil,sinirlari açip onlari buyur eden heriflerde. “

Hayvan Kurtuluş Cephesi adını 
veriyor. ALF yaklaşık 40 sene-
dir dünya çapında aktif olan 
lidersiz bir misyon. Amaçları ise 
endüstriyel olarak veya insan 
faydası için kullanılan/öldürülen 
hayvanları doğrudan eylemle 
özgürlüklerine kavuşturmak. Bu 
yapılanma ile ilişkili dünyada 
faaliyet yürüten aktivist sayısı 
bilinemiyor; çünkü ALF’nin 
internet sitesine göre hayvan-
ları esaretten kurtaran herkes 
eylem sırasında hiçbir hayvan 
ve insana zarar vermediği 
sürece kendisine ALF diyebi-
lir. ABD İçişleri Bakanlığı ALF 
eylemlerini 2005′ten beri terör 
faaliyeti olarak değerlendiriyor 
ve aktivistlerin hayvan kulla-
nan sektörlere verdikleri zararı 
durdurmak için kaynaklarını 
ayırıyor.

Kadıköy’deki bu eylem, Türki-
ye’de ALF’nin ilk açık kurtarma 
girişimi olarak kayda geçti. 
Eylemciler basına gönderdikleri 
bildiri:

2 Mart 2014 pazar günü, yeni ölüm yasası tasarısını protesto 
etmek için Kadıköy’de toplanıldı. Toplanan kalabalık arasındaki 
ALF aktivistleri Caferağa’daki Başkent Petshop’da, satılana 
kadar çok kötü koşullarda yaşamaya mahkum bırakılan tahak-
küm altındaki dört tavşanı kurtarıp özgürlüklerine kavuşturdu. 
Petshoplara getirilişleri bavullarla olan bu canlılar petshoplarda 
satılamadıkları taktirde şirinlikleri kaybolduğunda öldürülür.

Bu eylemle herkesi doğrudan eyleme, ALF, ELF ve benzeri 
pek çok hayvan ve doğa özgürlüğü için mücadele eden dostla-
rımızı desteğe çağırıyor ve eylemi Kuzey Ormanlarındaki yıkım 
dolayısıyla yok olmak üzere olan tüm türlere adıyoruz. Sokak 
hayvanlarının tecrit kamplarına sürülerek, denek olarak kullanıl-
malarına şiddetle karşıyız, gerekirse şiddetle karşılık vereceğiz.

Şimdi değilse ne zaman?
Sen değilsen kim?

www.is.gd/Q7dMsO
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2.
Post modern moda, toplumsal duyarsızlıkla bir bileşik 
oluşturunca sağcılaşmış bir dünyada önemli bir ‘’sol’’ deneyimi 
olmayan topyekun bir kuşak, egemen gerici burjuva ideolojisinin 
propaganda aygıtlarının etkisi altında her türlü toplumculuğu bir 
yana bırakıp, sıradan burjuva bireyciliğini en harbi isyancılık 
zannetti. Yalan dolanla, çiğliğin bileşiminden ibaret teorik 
kuruntular anarşist görüşler olarak piyasada dolanmaya başladı.  

İlerleme ve akil eleştirisi, I am what I am - I am my own special 
creation modası ile birleşince, kendinden menkul teoriler 
tartışılmaz olarak kabul edildi. Özellikle Kuzey Amerikalı birçok 
anarşist klasik Marksist önermeleri cilalayıp, yağlayıp tersine 
çevirip, kes yapıştır alışkanlığıyla bir sol ve anarşizm eleştirisi 
geliştirmeye başladılar.  Köhne, determinist ve pozitivist bir 
birey anlayışının eleştirisi Sartre’i, varoluşçuluğunu mezarından 
çıkarılmasına yol açtı. Ne oldukları pek anlaşılamayan 
hayaletlerin gölgesi bu eleştirel düşüncenin  ufuklarını belirledi. 
Genel olarak devrimci hareketin özel olarak anarşist hareketin 
uçta konumuna ve sınıf mücadeleleri bakış açısının gözden 
düşmesine denk düşen bu görüşler belli belirsiz kesinlikler ve 
önyargılar olarak kıymet görmeye başladı. 

Bütün bu  eleştiriler, günümüzün devrimci hareketinin sorunlarını 
tespit etmek, tahlil etmek ve tartışılabilir öneriler sunmak yerine 
yapmacık bir köktencilik ve içi boş nakaratlardan başka bir şey 
henüz ortaya koyamadılar. Bu akım nerde bir sorun var, sorunu 
çözmenin biricik yöntemi olarak karşılığını ‘’karşı’’lıkta buldu. 

Kafa denkliği, duyuşsal yakınlık, en basitinden aynı renkleri ve 
zevkleri paylaşmak sözüm ona anarşist örgütlenmenin politik 
ideali ve temeli haline geldi. Hayatımızı yaşayalım keyfimize 
bakalım desturu ‘hayatı toptan ele geçirme’ kisvesi altında 
her türden ‘’politik’’in üstüne konuldu. Teorik gevezelik ve 
çığlık, eleştirel düşünce olarak vücut buldu.  Bugün dünyayı 
tahakkümü altına almış Batı Uygarlığının içinin ne ile dolduğu 
pek belli olmayan harcı alem değerleri; birey, hayal kurma, 
kendi hayatının özerk yaratıcısı olma, ve benzerleri bir cins 
‘sol’cu  söylemin esası haline geldi.

Mevcut sistemden radikal bir kopuş arzusunun ve gerçekten 
devrimci bir teori gereksinmesinin, sınıf mücadeleleri bakış 
açısının arkaik, çürümüş, çürütülmüş, eski sovyetik bir bakış açısı 
olarak bir kenara konulduğu bireyin hem iktidar tarafından hem 
isyancılar tarafından ululaştırıldığı egemen ideolojik bir ortamda 
Faun ve benzerlerinin, farazi ikilemlere, adaptasyonlara, kelime 
oyunlarına, kıt bir eleştirel çabaya, tartışılamaz hipotezlere ve 
daha çok küçük görmeye ve aşağılamaya dayalı olarak öne 
sürdükleri görüşlere inanılmaz ilgiyi doğurduğuna inanıyoruz. 

Radikal kopuş ve ‘’radikal’’ bir teori aynı zamanda, bu 
‘’self-creative’’* yazarların kendi arzularıdır. Ne kadar çok 
şeyden kopulursa ve ne kadar çok şey reddedilirse o kadar 
anarşist olunacağı saf inancıyla, geçmişte yapılanların ya 
da söylenenlerin pratik bir eleştirisinin yokluğunda bu arzu, 
evrensel bir düşünselliğe sahip olmayan eklektik bir eleştiri 
çabasından başka bir şeye yol açamazdı.

Sermayenin tahakkümünün neredeyse tam ve mükemmel 
bir düzeye vardığı, bütün düzen partilerinin sağcılaştığı, 
sendikaların devletin uzantıları haline geldiği, işçi hareketlerinin 
burjuva ideolojisinin boyunduruğunda demokratik hak ve 
özgürlükler çerçevesini nadiren aştığı, kriz var! kriz var! çığlıkları 
altında kazanılmış haklarını terk ettiği günümüzde,   Avrupa’da 
ve Amerika’da radikallik adına gelişen bu eleştiri, görece bolluk 
ve demokratik serbestlik sultasında yaşayan topyekûn bir kuşağı 
devrimci olmaktan direnişçi olmaya, direnişçi olmaktan muhalif 
olmaya, muhalif olmaktan hayıflanmaya ve öfkeliliğe giden bir 
yola soktu. Öte yandan kitlesel direnişler daha başına buyruk 
haline geldi. Toplumsal alanda etkinlik ve örgütlenme boşluğu 
tercümesini totaliter ve gerici hareketlerin amentülerini,  ‘’özel 
hayatı’’denetleme, yönetme iddiasını çarpıtarak iç edinmede 
buldu.  Umutsuzluğun hazin ve rahat gölgesinde kıyamet 
alametlerini gözlemek ‘devrimci’ etkinliğin esasını teşkil etmeye 
başladı.

F. Faun türünün en özgün örneği değildir çok yapaydır, 
sentetiktir. Bu ‘’politikadan hayata..’’ da ki soldan radikal ve 
kesin bir kopuş için sekiz önerisinde net bir şekilde gözükür;

1. Politik bir toplumsal mücadele anlayışının reddedilmesi
2. Örgütçülüğün reddedilmesi; (sanırım çevirmen örgüt 

kelimesi yerine örgütçülüğü tercih etmiş, Faun örgütü ve 
örgütlenmeyi reddeder gibi gözüküyor)

3. Demokrasinin ve niceliksel illüzyonun reddedilmesi
4. İktidardan talepte bulunmanın reddedilmesi
5. İlerleme düşüncesinin reddedilmesi
6. Kimlik politikalarının reddedilmesi
7. Kolektivizmin reddedilmesi
8. İdeolojinin reddedilmesi

İdeolojisinin üretiminde Faun yapay, uydurma malzemeler 
kullanmak zorundadır. (Hayatın tamamı gibi). Bir yandan en 
basit anarşist fikirleri yeni keşfetmiş bir gencin heyecanıyla 
yazarken öte yandan genç Marx’in Elyazmalarında ve daha 
sonra situasyonistlerin öne çıkardığı Komünist düşünceleri 
yeniden pişirmekten başka bir şey yapmamaktadır. Soldan 

Feral Faun Nasıl Kurtulur?

SUYUNDAN DA KOY
radikal bir kopuş ‘sol’a harbi bir geri dönüşümüdür, nedir? 

Faun’un kafasında programla politika eş anlamlıdır. Peki, ama 
bize sunduğu şey bir programdan başka nedir? Biraz aklı 
başında Marksist-Leninistler bile programla politikanın aynı 
şey olmadığını, teorinin gri hayatin yeşil olduğunu anlatabilirler 
Fauna. Onun sorunu esas olarak biçimsel (formel) örgütlenmeleri 
reddetmektir ama biçimsiz (informel) örgütlenmelerin daha 
özgürlükçü, mücadeleci ve devrimci (yani toplumsal ilişkilerin 
tümünü kökten değiştirmeye, her türlü tahakküm ve zor ilişkisini 
yok etmeye yönelik ve elverişli) olduğunu kimse bize garanti 
edemez: Tam da aksine biçimsiz örgütlenmelerde küçük 
derebeyliklerin hükümranlıkların büyük kariyer savaşlarına yol 
açtığı, bir takım bireylerin geri alınamaz bir biçimde diğerleri 
üzerinde egemen oldukları ayyuka çıkmıştır. 

Faun’un biçimlenmis örgütlenmeler eleştirisi Lenin’in ‘’Nisan 
Tezleri ve Ekim Devrimi’’nde Bolşevik Partisine yönelttiği 
eleştirilerden bir adim ileri değildir. Biz sorunun daha özde 
olduğunu düşünüyoruz yani ister biçimsel olsun ister biçimsiz 
olsun her özgür birliktelik, tahakküm ilişkilerinin genel geçer 
olduğu bir bağlamda bu ilişkileri yeniden üretmeye açıktır. 
Biçimsel örgütlenmeler için örgütün varlığını sürdürme telaşı 
bir tuzak olabileceği gibi biçimsiz yapılarda da rüzgâra göre 
dönme, kayıtsız şartsız şeflik tuzağı vardır.

ÖMER HAYYAM YOKUŞU

3.
Bir yoldaşın dediği gibi “kedinin ne olduğunu anlayabilmemiz 
için onu tanımlamamız gerekmez” kedi dediğimizde herkes 
bilir onun ne olduğunu. Kedi için doğru olan ‘ilerleme için 
doğru mudur?Yoksa ilerleme kediden çok ayağı bulunan 
okşanmaya gelmez bir yaratık mıdır? İlerleme nedir diye 
sormak hakkımız mıdır? Şüphesiz ilerlemenin ne olduğunu da 
herkes bilir.Sadece ilerleme nedir bana bir tane göster diyen 
birine gösterebileceğimiz bir ilerleme yoktur.Gösterebileceğimiz 
şeyler hep ilerlemeden başka bir şey olan şeylerdir.

Bir zamanlar İstanbul da Ömer Hayyam sokağında trafik hep 
tıkanırdı.Tıklım tıklım olan ve ilerlemeyen otobüslerin şoförleri 
“ilerleyelim kardeşim” diye bağırırlardı.”Nereye” diye sorarlardı 
insanlar “Nereye?”.Bugün batı uygarlığının bulunduğu nokta 
da budur.İlerleme; varlık, varoluş, imkan, zaman ve dönüşümle 
ilgili bir kavramdır.İlerlemenin kendi hali içerisinde, olduğu gibi 
ne olduğunun incelenmesi hem içeriğinin hem nedenlerinin 
gösterilmesi imkansızdır.İlerleme batı uygarlığının bir inanışı 
(belki de dini) olarak incelenebilir.Ama batı uygarlığının bütün 
temel taşları doğudan gelmemiş midir

Uygarlık kelimesi kadar doğu batı ayrımları da uydurmadır, 
daha doğrusu ideolojiktir. Bir grup insanın varlık koşullarını 
anlayışlarını dile getirirler.On binlerce yıl insanlar uygarlıksız 
ilerlemesiz bunların pek de eksizliğini hissetmeksizin 
yaşamışlardır.Bize ezeli ve ebedi gibi gelen bu kavramların 
insan tarihi içinde çok kısa bir ömürleri vardır.Sadece belirli bir 
tarih , insan, doğa ve yaşama biçimi inanışını dile getirirler.Bu 
kavramların dünya dillerinde kullanımı sanıldığından çok daha 
yenidir.Uygarlık kelimesinin kullanımını Fransız tarihçi Lucien 
Febvre bin yedi yüzyılların sonlarına (1765-1775) Diderot’un 
Ansiklopedisine “kitap-ı mukaddese aldırmayan bir Buffon’un 
doğayı fehtetmeye” kalkışmasına Montesquieu’ya, “doğa 
felsefesi evrim”, “insan felsefesi” mükemmelleşebilirlik olan bir 
akıma bağlar. 
İlerleme fikrinin esasi tanrısal ya da doğal, birliği ve bütünlüğü/
harmonisi bozulmaması gereken, rıza gösterilip, itaat edilmesi 
gereken bir düzenden, hiçbir ilahi veya doğal bir yasanın 
dayatması olmayan, kurulması oluşturulması gereken bir 
düzene; olandan olması gerekene yönelmektir. Bir burjuva 
ideolojisi olarak ilerleme olması gerekenin gerçekleştirilmesinde 
devlet önemli bir rol atfeder. Tarihi tekdüze ilerleyen bir süreç, 
insanlığın kaderini bütünsel bir süreç olarak görür. Şüphesiz 
bir dönemin ideolojisi olarak çeşitli hatta karşıt veçheleri vardır. 
Peki bizim bunu dert edinmemiz gerekir mi hangi bağlamda. 
Niçin?

Bugün bir kesim burjuva ideologlarından en isyancı anarşistlere 
kadar uygarlığa ve ilerlemeye açılan savaşı anlayabilmemiz belki 
bu kavramların harç-ı âlem inanışlar yığını içerisinde gündelik 
hayatın ideolojisi içerisinde oynadıkları rolü görebilmemizden 
geçmektedir.  Feral Faun ilerleme düşüncesinin reddedilmesi 
çerçevesinde söylediklerini en alelade solcu yazarlar ve burjuva 
ekolojistleri de söylemektedirler. Faun’un solcu değirmen 
taşlarından kurtulma telaşıyla, solun sağla ortak bir ideolojiden 
kurtulma telaşı nasıl oluyordu gelip aynı şekilde ilerleme 
düşüncesine vuruyor? Bu sadece ilerleme paradigmasının artık 
beslenecek bir toprağının olmadığının mı bir göstergesidir? 
Yoksa tarih bilincinin, tarihsel bir bilinç olduğunun mu? Yarına, 
bugüne ve geçmişe dair düşüncelerimiz, içinde var olduğumuz 
toplumsal çelişkiler ve çatışmalar yumağından bağımsız 
değildir. Bu yüzden belirli bir tarihsel dönemde çok farklı hatta 
karşıt, düşman politik düşünceler en nihayetinde kendilerini aynı 
sepetin içinde ve kendilerine aynı günah keçisini bulabilirler. 
İlerleme düşüncesi kanımca böyle bir olgudur. İlerleme 
düşüncesinin ret edilmesi gerektiği iddiası kendiliğinden devrimci 
bir iddia değildir. Sanki düşüncenin ret edilmesi, ilerlemenin 

kendisini durdurabilirmiş gibi bir yanılsamaya dayanır. Bu 
yanılsamanın bizi daha anarşist kılabileceğini düşünmek 
çocuksudur. İlerleme düşüncesi karşıtlığı yeni değildir. Sadece 
geçmişte değil günümüzde de en bağnaz düşünceler ilerleme 
düşüncesine karşıdır. Nasıl ilerleme belirli toplumsal sınıfların 
politik ideallerini ve sınıfsal çıkarlarını dile getiriyorduysa, 
bu politik ideallere ve sınıfsal çıkarlara karşıt olan sınıflarda 
ta başından beri ilerleme düşüncesi reddetmişlerdir. Onlar 
eski rejim taraftarlarıdır. Charles Fourrier (1772-1837), onun 
deyişiyle,’’ büyük düşünürler’’in uygarlığı körcesine insanlığın 
ortak toplumsal kaderi olarak görmeleriyle alay eder, bütün 
gelişme ve ilerlemeye rağmen şehirleri dolduran aç insanlara 
dikkati çeker. Sosyal adaletin olmadığı bir topluma ilerlemiş 
uygarlaşmış gözüyle bakmaz.

İlerleme düşüncesine karşı çıkanların bir kesimi genellikle 
ilerleme düşüncesini, Aydınlanmanın karanlık çağlar olarak 
gördüğü dönemlere geri dönüş arzusuna dayanarak, tersine 
çevirmekten daha fazla bir şey yapmamışlardır. Günümüzde 
ekolojist ve liberter çevrelerde yaygınlaşan yeni doğa dini yani 
doğal olanın organik olanın en mükemmel en özgürlükçü en 
sağlığa ve mutluluğa denk olduğu inanışı, bir dönemin üzerinde 
hükümranlıklarını kurdukları toplumsal ilişkilerin ayaklarının 
altından kaydığını hisseden aristokrat takımının yakarışlarının 
“orta sınıf” tarafından tekrarıdır.

Doğaya inanış ve aydınlanma düşmanlığı ister istemez, bireyin 
dünyanın dışında bütün toplumsal ilişkilerden bağımsızlığı ve 
özgünlüğü içerisinde yeniden kuruluşuna doğa-insan, doğa-
teknoloji, doğa-toplum, toplum-birey gibi ikili karşıtlıklar üzerinde 
kurgulamasını mümkün kıldı.

Aydınlanmanın, olanın özünden değil oluşundan kötü olduğu, 
olabileceği, bu oluşa müdahale edilerek iyileştirilebileceği 
ve mükemmelleştirilebileceği fikri yerine doğal olanın 
romantik bir tasavvur içerisinde mükemmellikle özleştirilmesi, 
idealleştirilmesi ve eskiye hasret sözde en radikal teorilerin 
kaynağı oldu.

Faun solcu değirmen taşlarından kurtulmaya çalışırken, ilerleme 
düşüncesinin reddedilmesini kendine, kendinde bir koşul olarak 
koyarken hem soldan hem sağdan ve zaten fikre doğuşundan 
itibaren itiraz edildiğini bilmez gibidir.

1949’da Amerikan başkanı H.Truman, yıllık programını dile 
getirirken dünyanın insani ve doğal kaynaklarının daha iyi 
kullanılması gerektiğine dikkat çeker. Bu ilerleme düşüncesinin 
yerine gelişme düşüncesinin koyulmasına başlangıç teşkil 
eder diyebiliriz. 1972’de 53 ülkeden bilim adamlarından, 
bürokratlardan, ekonomistlerden, işadamlarından oluşan 
Roma Klübünün, ‘’ The limits to Growth’’ (gelişmenin sınırları) 
raporunda, Birleşmiş milletlerin Gelişme ve Çevre Dünya 
Komisyonunun Brundtland raporunda bunun böyle devam 
edemeyeceğini ilerleme fikrinin yerine başka gelişme modelleri 
önerirler. ‘’Yeni yaşam biçimlerinin ve uzantılarının geliştirilmek’’ 
zorunluluğunu da dile getirmiştir bu raporlar.

Faun  yani Wolfi Landstreicher solcu değirmen taşlarından 
kurtulmak için bu dahice keşfini yapmak için çok zorlanmamış 
olsa gerek ama Wolfi başka şeylere inanır,  sorun,  soldan 
kopalım hayatın tümünü ele geçirelim telaşıyla hayattan 
kopuk olmasıdır.  O metafizik bir düzlemde düşünür;  ‘’şeylerin 
mevcut düzeninin çaba sarf ettiğimiz takdirde daha ileri, hatta 
muhtemelen ideal haline dek taşıyabileceğimiz, süregiden 
bir ilerlemenin sonucu olduğuna dair yöneticilerin, onların 
sadık reformistlerinin ve “devrimci” muhalefetin “ilerleme” diye 
adlandırdığı mevcut rotanın, doğası gereği bireysel özgürlüğe, 
özgür biraradalıklara, sağlıklı insan ilişkilerine, yaşamın 
bütünlüğüne ve gezegenin kendisine zararlı olduğunun kabulü. 
Bu döngünün kırılması gereğinin ve tam otonomi ve özgürlük 
istiyorsak yeni yaşam biçimlerinin ve uzantılarının geliştirilmek 
zorunda olduğunun kabulü.’’

Bu metafiziğin mükemmel ifadesi ‘’mevcut rota’’ kelimesidir 
çünkü artık bu mevcut rota sadece Wolfi’nin kafasında vardır. 
‘’şeylerin mevcut düzeni’’inden hoşnut olmayan sınıfların sahip 
çıktıkları ilerleme fikri, şeylerin mevcut düzeninin değişmesiyle 
bu fikri giderek terk ettiler. Keza bireysel özgürlük, özgür 
biraradalık, sağlıklı insan ilişkileri fikirleri de bu ilerleme 
fikrine doğrudan bağımlı olarak doğdular ve yaygınlaştılar. Bu 
kelimeler üzerinden her tülü spekülasyon mümkündür. Devrimci 
bir bakış açısıyla bu spekülasyonların hiçbir önemi yoktur 
çünkü bugün kapitalistlerin ve tahakküm örgütlenmelerinin, 
topyekun batı uygarlığının mevcut rotası bu kavramlar üzerine 
kuruludur. Wolfinin içerikleri hakkında tek satır yazmadan ileri 
sürdüğü bu kavramlar, Feral Faunu solcu değirmen taşlarından 
kurtaramaz. Onun kurtuluşu esas olarak kelimelerden fikirlerden 
kurtulmaktan değil mevcut mülkiyet ve tahakküm ilişkilerinden 
kurtulmaktan geçer. Bu çetrefil ve kaçınılmaz bir şekilde farklı 
çıkarlara sahip olan tahakküm altındakilerin, egemenlere karşı 
sürdürecekleri sosyal bir savaştan geçer. Velakin bu savaş 
Wolfi’nin sorun edinmediği tek şeydir.
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(sürecek)
Çetin Yel



Pop quiz*: Bir neslin en güzel akıllarından birisi 
kişisel olarak çevresel yıkıma neden olan ve on binlerce 
Amerikalı’nın (bir reklam yöneticisi) dikkat süresini ve 
muhakeme kabiliyetini tahrip eden bir kaç şahsiyeti (bir 
kereste endüstrisi lobicisi) seçtiğinde ve sosyal meselere dair 
endişelerine bir ses bulma arayışında onları öldürdüğünde 
veya sakat bıraktığında…diğer türlü sadece bir kaç kişi 
tarafından duyulacağından endişe ettiğinde buna ne denir? 
Bu, apaçık cinayettir.

Şişman berberlerden ve düşük ücretli memurlardan, 
tembel işsiz orta sınıf entellektüellerden ve talk-showla 
eğitilmiş ev kadınlarından, ödlek fast-food çeneli 
yöneticilerden ve ırkçı kız öğrenci birliklerinden oluşan bir 
ulus, şanlı statükosunu bu katilin “manyakça bombalama 
eylemlerinden” korumak adına onu idam etme planı 
yaptığında buna ne denir?

Ölüm cezası. Kızılağaç ormanlarını Quik-Marts’a ve 
deterjan sloganlarına uyarlanan sonelere tercih edenler 
saldırıya uğrama tehlikesi olmadan dünyamızı kendi 
görüşlerine göre şekillendirmeye devam etmek için orman 
traşlamacıların ve profesyonel yalancıların haklarının 
savunmasına uygun bir şekilde uygulanır.

Retorik bir tarafa, ciddiden bu iki durum arasındaki fark 
nedir? Bir durumda, tek bir kişi kendi pozisyonuna paha 
biçiyor ve doğru olduğunu hissettiği bir eylem rotası belirliyor. 
Diğer durumda, kendi akıllarını kendileri oluşturmaya alışkın 
olmayan milyonlarca insan, hep bir ağızdan onların makul 
davranış sınırlarında kalmayan bir bireyin üzerine körü körüne 
gitmeye güçlerinin yettiğini düşünüyorlar.

Şimdi, anlayışlı ve ılımlı okuyucumuz şüphesiz bu teröriste 
karşı -düşüncelerinin duyulması arayışında “masum” hayatları 
almasından dolayı- tepkiyi harekete geçiren desteksiz bir 
bireyden korkulmadığına, ancak ahlaki bir kızgınlık olduğuna 
itiraz edecektir. Ve her iki durum da yanlıştır.

Ancak dar kafalı embesillerden oluşan bu ulus, masum 
hayatların alınmasından muntazaman öfkelenmez: statükonun 
parametrelerine uygun olduğu sürece, hiçbir biçimde 
umursamazlar.

Sigara şirketleri genç ve bilgisiz yaşlardaki insanlara son 
derece zararlı bir uyuşturucuya bağımlı olmaları için reklam 
yaparak Unabomber’dan ne kadar çok insanı sakatlamış ve 
öldürmüştür? Ya alkolikle dolu fakirleştirilmiş semtlerde ucuz 
likör reklamı yapan ve satan şirketlere ne demeli? Üçüncü 
dünya ülkelerinde Pepsi Co. gibi şirketler ve hatta ABD 
hükümetinin kendisi tarafından desteklenen hükümetlerin 
ellerinde kaç yurttaş ıstırap çekmiştir ya da ölmüştür? Her 
yıl ve her gün ölüm kampı fabrika çiftliklerinde ya da Exxon 
(okurlarımız Valdez’i hatırlar) veya McDonalds (yağmur 
ormanlarının en iyi bilinen yok edicilerinden birisi) gibi 
şirketler tarafından gerçekleştirilmiş ekolojik tahribatlarda 
ne kadar hayvan hayatı düşüncesizce yok edilmiştir? Hiç 
kimse bilhassa “masum” hayatların bu türden ihlal edilmesiyle 
ilgilenmez.

Ve elbette, bunlar sosyal ve ekonomik sistem içerisinde 
kurumsallaştıklarından “normal” olmak zordur. Üstelik, 
karmaşık bürokrasilerin çalışmalarının sonuçları olmalarından 
tam olarak kimin sorumlu olduğunu anlamaları zordur.

Diğer taraftan, bir kişi ne zaman bu yıkıcı sistemlerin 
eleştirisini gerçekten tek etkili araçla yapmaya kalkışsa, onu 
ortaya çıkarıp ipe dizmek kolaydır. Ve sosyal kurumlarımızla 
karşılaştırdığımızda onun günahlarına yönelik ikiyüzlü 
nefretimizin bizi bilhassa sarsan ve korkutan onun kendi 
kendine karar vererek harekete geçme yeteneğine yönelik 
olduğunu gösteriyor.

Özgürce eyleyen bir birey olarak Unabomber’a olan 
korkumuz medyamızın onu öcüleştirmesindeki çabalarda 
görülür. Onun akademik başarıları ve Thoreauvari kendine 
yeterli bir hayatı yaşama becerisi gibi normal olarak övgüye 
vesile olabilecek ayrıntılar, şimdi onun uyumsuz bir kaçık 
olduğunu göstermek için kullanılmaktadır. Başarısız aşk 
ilişkileri ve çocukluk hastalıkları gibi herhangi birimizin 
yaşamına benzeyebilen gelişigüzel ve önemsiz ayrıntılar, 
onun “deli davranışlarını” açıklamak için kullanılmaktadır. 
Nitekim, basın tıpkı kendileri gibi akıl sahibi olabiliceği 
düşüncesinden terörü çekip ayırarak eylemlerinin deliliğin 
sonucu olduğu konusunda hiçbir şüphe olmadığını öne sürer. 
Gazeteler en keyfi ve bağlantısız alıntılar yapıp manifestonun 
rasgele ve bağlantısız olduğunu ifade etmektedirler- hatta 
bugünün medyasınında olduğu bilinen en kısa dikkat süresine 
rağmen, manifestonunun ifadesiz bir suratla “konudan konuya 
atladığını ” ifade ederler.

Ancak medyanın tipik olarak meseleyi aşırı 
basitleştirmesine katlanmak zorunda değiliz. Unabomber’ın 
manifestosu, gayretlerinin bir sonucu olarak yayınlanmış ve 

Unabomber : 

ZAMANIMIZIN BIR KAHRAMANI
geniş ölçüde dağıtılmıştır. Manifestoyu sadece bağlantısız 
pasajlardan yola çıkarak değil, bütünüyle ele alarak kendimiz 
okuyabilir ve onun fikirlerine dair kendimiz karar verebiliriz.

Unabomber’ın korkaklara karşı koyma ve hedeflerine 
ulaşmak için gerekli gördüğü eylemleri yerine getirme 
istekliliğinden gözünüz korkmasın.  Sosyal normalara ve 
saçma kurallara akılsızca teslim olmaktan muzdarip olmuş 
bir uygarlıkta, Unabomber örneği korkutucu değil hayat verici 
olmalıdır; onun en kötü suçları bizim bu ulusun yurttaşları 
olmamızdan daha berbat değildir…adanmış ve zeki bir birey 
olarak onun en büyük eylemleri büyük kısmı basketball 
oyucusu ve seri üretim müzisyenler olan kahramanlarımızı 
gölgede bırakır.

En azından, elimizde şans varken, basın ve 
kamuoyununun/paranoyanın bizim adımıza karar 
vermesindense onun manifestosunu okuyup kendi kararımızı 
kendimiz vermeliyiz.

*Anlık sınav
CrimethInc.

Theodore John Kaczynski Kimdir?

Theodore John Kaczynski veya kısaca Ted Kaczynski ; 
22 Mayıs 1942 yılında ABD’nin Illinois şehrinde doğmuş olan 
Polonya asıllı, Matematikçi, Anarşist Teorisyen ve Eylemci.

Bizi asıl ilgilendiren ne doğum tarihi, ne doğum yeri, ne de 
matematikçiliği. Esas ilgi alanımız tabi ki “Anarşist Teorisyen” 
ve “Eylemci” kişiliği.

O halde dilimiz döndüğünce başlayalım anlatmaya :

Ted Kaczynski ; Harvard Üniversitesinden mezun olmuş, 
sonra Michigan Üniversitesinde matematik alanında doktora 
yapmış ve Berkeley Üniversitesinin o döneme değin en genç 
öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Buraya kadar sanırım her şey normal. Adam doğmuş, 
okumuş, vatanına milletine faydalı bir birey olma yolunda hızla 
ilerlemiş. Sıradan ve masum hayatlarında birçoklarının ağzını 
sulandıran bir kariyer yolunda hızlı adımlarla ilerlerkene birde 
bakmış – o ne lan yolunda gitmeyen bir şeyler var dünyada 
düşüncesine kapılıvermiş. Gerçi kendisi 11 yaşından itibaren 
ilkel yaşam biçimine karşı ilgi duymaya başladığını ve 16 
yaşında Harvard üniversitesine girdiğinde de, uygarlıktan 
kaçmayı ve bazı vahşi yerlere gitmeyi hayal ediğini belirtmiştir.

Ama bizim esas ilgi alanımıza giren hayat hikâyesi 
buradan sonra şekillenmeye başlamış. Beklide bu noktadan 
önceki hayatını ve üstlendiği rolü gerçek bir yaşam olmadığı 
algısına kapılıp kendini ve yaşadığı çağı değiştirme hakkı için 

değirmenlere karşı marur atı Rozinante’ye atlayıp bilgisini 
kuşanmaya başlamıştır. Kim bilir.?

1967 yılında başlamış olduğu Berkeley üniversitesindeki 
yardımcı profesörlük görevinden iki yıl sonra istifa ederek 
1971’ de tekrar doğduğu şehre geri döner ve ailesiyle 
yaşamaya devam eder.1973’de Lincoln’de satın aldığı küçük 
bir arazi üzerine kendisinin inşa ettiği ormanın içinde ki bir 
kulübede yaşamaya başlamış, yaşamını tamamen kendi 
kendine sürdürmenin yollarını aramıştır. Burada dikkatimizi 
çekmesi gereken esas şey kaldığı kulübede teknolojiden 
kendisini tamamen soyutlamak için elektrik, su ve telefon 
kullanmıyor olmasıdır. Gözlerden ırak bir yaşam sürmek için 
seçtiği yer de kısa süre sonra kendi tabiriyle ‘işgale’ uğramış 
ormanda en sevdiği alanın ortasından geçen bir yol inşaatı 
eyleme geçmesi için geçerli sebep olmuştur.

Teknoloji ve endüstriye karşı bir devrimin kaçınılmaz 
olduğu, ancak tek sorun insanların devrime inanması ve 
insanlara devrimin mümkün olduğunu hatırlatmak içinse 
mevcut sistemi çökertmenin gerekliliği üzerine, Ted’in 
buna yönelik formülü tansiyonu yükselterek halkı isyana 
sürükleyecek eylemler gerçekleştirmenin kaçınılmazlığı 
üzerine harekete geçmiştir. Kulübesinin etrafındaki ‘işgalci’ 
yapı ve makinelere karşı önce ufak tefek sabotajlarla başlayan 
eylemler sonraları teknolojik ve endüstriyel bozgunun 
mimarları olduğunu düşündüğü kişileri hedefleyen kararlı ve 
planlı bombalamalar yapmaya itmiştir. Bir American Airlines 
uçağına yerleştirdiği patlamayan bombayla işlediği suçlar 
“federal suç” kapsamına girmiş ve FBI’ın hakkında dosya 
açmasına neden olmuştur. Yaptığı eylemler neticesinde 
basın – yayın organlarında UNABOMBER olarak anılmaya 
başlamıştır. Unabomber adı, Üniversite ve Havayolları 
Bombacısının kısaltmasıdır.

1995 yılında yazdığı uzun bir manifesto yayınlandığı 
takdirde bombalama eylemlerini bırakma vaadiyle 
Washington Post ve NewYork Times gazetelerinde 
yayınlatmayı başarmıştır. Türkiye’de Kaos Yayınları tarafından 
Türkçeleştirilerek kitap halinde yayınlanan manifesto sanayi 
devriminin insanlığın başına gelen en büyük felaket olduğu 
iddiasıyla başlayarak Amerikan sosyal demokratlarından 
endüstriyel güçlere değin birçok kesime derin eleştiriler 
girmekte ve bireysel, bağımsız ve kararlı bir tepkiyi 
öğütlemektedir.

New York Times ve Washington Post’ta yayınlanan 
manifestosunun ardından; Kaczynski’nin erkek kardeşi 
vatanına ve milletine hayırlı evlat olan David, karısı Linda 
Patrik’de ısrarlarıyla manifestoyu okumuş Ted Kaczynski’nin 
gençliğinde gazetelere gönderdiği bazı metinlerle büyük 
benzerlikler olduğunu keşfetmiş ve önce kendi araştırmasını 
bir özel detektif aracılığıyla yürüttükten sonra FBI’ı durumdan 
haberdar etmiştir.

Vatanına ve milletine hayırlı evlat olan David sayesinde 
kaldığı dağ evinde yakalanan Ted Kaczynski için atanan 
avukat önce müvekkilinin ruh sağlığının bozuk olduğu 
yönünde savunma yapmak istemişse de Kaczynski buna karşı 
çıkmıştır. Buna rağmen atanan psikolog ve psikiyatrlardan 
oluşan bir heyet Kaczynski’ye paranoid şizofreni gibi tanılarda 
bulunmuşsa da, Kaczynski’yi dört yıl boyunca cezaevinde 
gözlem altında tutan meslektaşları kendisinde ruhsal bir 
bozukluk olmadığında karar vermişlerdir.

Tartışmalı bir mahkeme sürecinin sonunda Kaczynski 
şartlı tahliye ihtimali olmayan ömür boyu hapis cezasına 
çarptırılmıştır.

İlgi Çekici Detaylar :

• Ted Kaczynski, eylemlerini gerçekleştirdiği 
1978 – 1995 yılları arasında yani 17 yıl boyunca 
yakalanamamıştır.
• FBI’ın en çok aranalar listesini girmiştir.
• Eylemlerinde kendi yapımı olan ve büyük çoğunluğu 
doğal malzeme yani ağaç, ahşap, tahta kullanılarak 
yapılmış bombalar kullanmıştır.
• Çok yüksek bir IQ derecesine sahiptir. Beşinci 
sınıftayken IQ seviyesinin 167 olduğu anlaşılınca 6. sınıfı 
atlayı doğrudan 7. sınıfa başlatılmıştır.
• 16 bombalı saldırı düzenleyen Kaczynski, 3 kişinin 
ölümüne, 23 kişinin yaralanmasına neden olmuştur
• Kişisel eşyaları toplam da 300.000 TL’ye açık 
arttırma ile satılmıştır.
• 1995 yılında Amerikan hükümetinin talebi üzerine 
Washington Post ve New York Times gazeteleri, 
‘Unabomber’ imzasıyla Kaczynski’nin 35 bin kelimelik 
anti-teknoloji manifestosunu yayımlatmıştır.
• Yakalandığında kulübede 50.000 sayfa el yazısı not 
bulunmuştur.
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adresinden alınmıştır.
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Bir kaç yıldır sol için sunucu ve iletişim altyapısı 
sağlıyoruz. Sunucuları güvenli kılmak için en iyisini 

yapmaya çalıştık ve çeşitli araçlar kullanarak otoritelerin 
bizden istediği kullanıcı verilerini ele geçirmelerine karşı 
direndik.

Kısacası: Kapitalist internet içerisinde iletişimin 
özgürleştirici bir formunu sunmaya çalıştık.

“FACEBOOK HAKKINDA
KONUŞMALIYIZ!”

nadir.org almanca konuşan radikal sol çevreler için uzun yıllar bir iletişim ağı, yayın platformu ve
bir bilgi sistemi olarak yayın yapmaktadır.

Bu metnin Türkçe’ye çevirilmesinin en temel nedeni, ünlü 
sosyal medya platformu Facebook’a yapılan eleştirilerin, 
bu topraklardaki Anarşist ve anti-otoriter mücadelenin de 
içinde  bulunduğu bu olguya birebir denk düşen bir konumda 
olması ayrıca, bu olgunun güncelliğini ve hayatiliğini halen 
korumasıdır. Bugün, sosyal medya platformlarını “eylem 
örgütlemek” için kullanan aktivistlerin birçoğunun gözardı 
ettikleri temel problemlerden bazıları, eylemci güvenliğinin 
sıkıntıya sokulmasının yanısıra, bilgi kirliliği, dezenformasyon 
ve misenformayon faaliyetleriyle anarşist çevreler arasındaki 
ilişkilerin çözülmeye ve bozuntuya uğratılmasınıda 
beraberinde getirmektedir. Bir zamanlar forumlar, mail 
grupları vb. platformlarda dönen içinden çıkılmaz tartışmaların 
yerini şimdi Facebook almış durumda. “Anarşist anarşistin 
polisidir” düsturuyla işlenen “troll bilimini” neredeyse göklere 
çıkartan tartışma ve polemik furyası, bu platfomun artık basit 
bir iletişim aracı olarak bile kulllanılamayacağının en bariz 
kanıtıdır. Bu ve bunun gibi platfomlarla ilişiğimizi kesmemizin 
sebebi, yoldaşlarımızla olan problemlerimizi varlıkları 
kendilerinden meçhul kimselerin bozguncu faaliyetlerine 
kurban etmeden yüzyüze ilişkiler geliştirerek tartışma ve 
çözüme kavuşturma isteğidir. 

Yayınlarına yüzlerce “Beğendi” alarak toplumsal devrimi 
bekleyen, nötralizasyona ve yüzyüze doğrudan ilişkiler 
geliştirmekten yoksun kimselerin döndürdüğü bilgi kirliliğinin 
gerçek hayatın önüne geçmesine, ego patlamalarıyla dolu 
tartışmalardan, rol kesmeye ve bol keseden sallamaya, 
yapay ve iki yüzlü duyarlılıklardan, dedikodu ve iftira 
kampanyalarına, hafiyelik ve ahlak polisliğinden, sentetik 
cemaatleşme gibi ilüzyonlarla dolu olan bu platformlarda 
devlet ve sermaye karşıtı mücadeleye köstek olunmaktan 
başka bir işlev bulunmamaktadır. Bu platformları terk etmek 
arındığımız anlamına gelmez ancak, bir çeşit bağımlılığın 
esiri haline gelmiş bir anarşist mücadeleyi geride bırakarak, 
ilişkilerimizi ve örgütlenmelerimizi tekrar eski günlerdeki 
gibi yüzyüze ve doğrudan ilişkilerle sürdürmemiz, her 
zamankinden daha hayatidir. Facebook vb. sosyal medya 
portallarının yol açtığı içeriye ve dışarıya dönük bu sömürgeci 
iletişim sisteminden kurtulmamız Facebook dışındakiler için 
de zaruridir.

www.sosyalsavas.org

İnterneti her zaman mücadelelerimizin bir kaynağı olarak 
görmüş, aynı zamanda politik bir mücadele zemini olarak 
tanımış ve buna göre hareket etmişizdir.  Solda yer alanların 
çoğunun bu şekilde gördüğünü düşünmüşüzdür.  Ancak daha 
fazla insan “Facebook”u kullandığından (ya da Facebook 
tarafından kullanıldıklarından) dolayı,  artık o kadar emin 
değiliz. Siyasal çalışmamız aksine eksik ve yorucu olarak 
görülmektedir. Otonom sunucularla şifreli iletişim, özgürleştirici 
değil can sıkıcı olarak algılanmaktadır.

Disneyland
Sokaklardaki tüm gerginlik ve uzun uzadıya süren tüm  

grup tartışmalarından sonra, bir çok eylemcinin Facebook 
üzerinde herşey hakkında herkese enine boyuna gevezelik 
yapma arzusu içinde olduğunu anlayamadık. Sol için bile 
Facebook’un tüm ayartmalarının sevimliliğini anlayamadık.  
Herkesle birlikte sol da zarar verdiği ve direnilmesi gerektiği 
düşünülmeyen sömürünün gizli akışından zevk almaktadır. 
Bir çok insan bundan vicdan azabı çekmektedir. Bu onları 
Facebook’un ölümcül sonuçlarını önceden tahmin etmeye 
götürürken, bu farkındalığı eyleme dönüştüreceklermiş gibi 
görünmüyorlar.

Facebook kullanıcıları farkında olmadan 
muhbirlik mi yapıyor?

Her zaman solun başka bir şey istediğini düşünmüşüzdür: 
mücadelelerimizi internet üzerinden sürdürmek ve siyasal 
mücadelelerimiz için interneti kullanmak. Bugün bile,  bu 
bizim gerçekliğimizdir. Bu nedenle Facebook kullanıcılarını 
mücadelelerimiz için gerçek tehlike olarak görüyoruz. 
Bilhassa, Facebook’ta kolluk kuvvetleri tarafından her 
geçen gün daha fazla kullanılan önemli bilgileri yayınlayan 
eylemcileri (çoğu zaman ne yaptıklarının bile farkında 
olmayan) tehlike olarak görüyoruz. Bu eylemcileri neredeyse 
işbirlikçilikle suçlayacak kadar ileri gidebiliriz. Henüz oraya 
gelmedik. Halen insanların Facebook’un siyasal düşmanımız 
olduğunu ve Facebook kullananların o düşmanı daha da 
kuvvetlendirdiğini farkedeceklerine dair bir ümidimiz var. 
Eylemci Facebook kullanıcıları makineyi besliyorlar ve 
dolayısıyla yapılarımızı ifşa ediyorlar – ve bunu herhangi bir 
ihtiyaç, mahkeme emiri ve baskı olmadan yapıyorlar.

Bizim bakış açımız
‘Yukarıdan’ konuştuğumuzun farkındayız. İnternetle, 

bilgisayarlarla, sistem yönetimiyle, programlamayla, 
şifrelemeyle vs. yıllarca uğraştığımızdan, Facebook bize 
doğal bir düşman gibi görünmektedir. Ve kendimizi solun bir 
parçası olarak gördüğümüzden,  Facebook’un ‘kullanıcıları’ 
satılan birer ürüne ve aynı zamanda birer tüketiciye 
dönüştürdüğünü siyasal ekonomi analizimize ekliyoruz. Buna 
‘talep üretimi’ diyoruz. Herkesin bizim gibi internetle şevkle 
meşgul olmadığının farkındayız. Ancak eylemcilerin Facebook 
adındaki bu Truva atını yaşamlarının bir parçası haline 
getirmesi cehaletin kritik seviyelere ulaştığının işaretidir.

Herkese ısrarla tavsiye ediyoruz: Facebook 
hesaplarınızı kapatın! Başkalarını tehlikeye atıyorsunuz! Bu 
veri canavarına karşı eyleme geçin!

Ayrıca: Yahoo! mail adreslerinizi ve şirketini terk edin! 
Kahrolsun Google! Veri tutmaya karşı! Özgür internet ağı için! 
Bradley Manning’e özgürlük! Yaşasın desantralizasyon!

Kapitalizmle savaş! Ayrıca -ve özellikle- internette 
de savaş! Sömürü ve baskıya karşı! Ayrıca -ve özellikle- 
internette de savaş!

Yoldaşlarınızı kızdırın. Onları, Facebook’u besleyerek, 
yanlış tarafı seçtikleri konusunda uyarın!

nadir,
Ekim 2012

Bu gerçekten bilgisizlik mi?
Sorunun kısa bir özetini çıkarmak gerekirse. Facebook 

kullanan eylemciler, sadece kendi iletişimlerini, fikirlerini, 
“like”larını vs. gerçekleştirmiyorlar, onları saydam kılıp 
işlemden geçmesini kolaylaştırıyorlar. Aksine Facebook’la 
ilgisi olmayan yapı ve bireyleri açığa çıkarıyorlar- ve bunun 
çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz .  Tembel insanların 
Facebook’un ilişkiler, benzerlikler vs. için internet ağının 
arama kapasitesini anlamaları zordur. Facebook’taki gevezeler 
otoriteler ve şirketler için siyasal yapıların suretini çıkarırlar. 
Bu veriler sadece sosyal ilişkilere, anahtar kişilere ilişkin 
kesin ifadeler elde etmek için değil, hangi düzenlilik de ortaya 
çıkabileceğinin öngörüsünün yapılabilmesi için araştırılabilir, 
sınıflandırılabilir ve toplanabilirdir. Cep telefonlarının yanısıra, 
Facebook mevcut olan en gizli, en ucuz ve en iyi gözetim 
teknolojisidir.

Hayatlarımızdaki yabancılaşmayı tasvir eden her şeyi ortadan kaldırmak istiyorum
Maria: Anarşist yazar/şair

Geceyarısından sonraydı, ilk gece insanlar neler olduğunu 
bilmiyordu. Polisin birini öldürdüğünü anlatıyordum herkese. 
Sokakta, Monastiraki metro durağının girişinde kırk kadar 
polis bekliyordu. Bize baktılar, normal insanlara, sarhoş insan-
lara, viski içip dans etmek için dışarı çıkan zengin insanlara 
baktılar, ki, polisin genç bir çocuğu öldürdüğünü duydukları 
ilk andı bu. Birdenbire, polisler yolun karşısına geçen birini 
tutuklamaya kalktılar. Gitgide sinirleniyordum, arkadaşlarım 
ve ben bir şeyler yapmalıyız diye söyleniyorduk, adamı öylece 
alıp götüremezler. Polislerin üstüne yürüyüp kalkanlarına doğ-
ru abandım. İçlerinden biri beni geri itti. Göğsüm acıdı, onu 
ittirecek güçte olmadığımı biliyordum. Yanımdaki erkeklerden 
birini kendi önüme doğru çektim ve onu bir kalkan gibi kullanıp 
polisin üzerine yüklendim. Arkadaşlarım benim zırhım. Polis 
arkadaşımı itip tartakladı tabi. Kendimi kötü hissettim ama 
durum kadar da kötü değildi. Polislere bağırıp küfür etmeye 
devam ettim ben de. Sonrasında arkadaşlarım beni oradan 
çekip sakinleştirdi. Polisin adamı tutuklamaktan vazgeçtiğini 
söyledier.

Daha sonra, sanırım ayaklanmaların ilk haftasıydı, Ati-
na’nin en işlek muhitlerinden biri olan Psiri’deki mağazaları ve 
ATM’leri paramparça ettik. Bir banka binası tamamen yandı. 
Başka bir sefer, büyük bir gösteride bir MAT (isyan polisi) ile 
karşı karşıya geldim. Ön saflardaydım, üzerimde herhangi bir 
koruyucu giysi yoktu, ama içimdeki özgürlüğe olan tutkuyu 
üzerime geçirmiştim. Arkadaşlarım ellerindeki sopalarla polise 

saldırdığında ve polis biber gazı sıktığında ise hemen taban-
ları yağladım, ne maskem ne de sopam vardı. Ancak yoldaş-
ların sevgisi benimleydi ve ben önümüzdeki ilk engeli aşma 
isteğiyle doluydum.

Bir başka gün, çantamda molotof kokteyllerini taşıyordum. 
Onları polislerin üzerine atamadım çünkü o anda mutlak bir 
nefret duygusu veya birini ateşe verebilecek psikolojik ve 
duygusal bir güç filan hissetmiyordum. O güce sahip ola-
mayacağımı söylemiyorum, sadece bilinçli bir şekilde bunu 
yapmamayı seçtim. Fakat bu çantayı taşıyarak, gerçekleşebi-
lecek olaylar ve sonuçlarından sorumlu olacağımı biliyordum. 
Yine de çantayla dolanıp molotofları gizlice insanlara vermeye 
gönüllü oldum. Bu önemli bir görev. Gaz kapsülleri ve molotof-
lar havada uçuşuyordu ve ben orda benzin kokan bir çantayla 
geziniyordum, bir an için korkuya kapıldım ve çantayı fırlatıp 
atmak istedim fakat erkek arkadaşım atmamamı söyledi, 
atma atma. Çantaya sarıldım, mücadelenin devam etmesi için 
gerekli olan bir araçtı o. İçimdeki korkunun dinmesini bekle-
dim ve sonra devam ettim. Yoldaşları bulup onlara silahımızı 
teslim edene dek durmadım.

Ayaklanmalar sırasında, gösteriler ve eylemlerde kullanı-
lacak silahları taşıma görevini üstlenebileceğimi fakat yakıp 
yıkma işini bizzat uygulayamayacağımı fark ettim. Bana göre 
değil. Sermayenin külleri arasından bizim yeni hayallerimizin 
doğacağına inanıyorum. Bazen başkent sokaklarında yürür-
ken, köyümdeki sokaklarda yürürken, alışveriş merkezleri, 
lüks mağazalar, kafeler ve barlar üzerime doğru geliyor, 

fenalaşıyorum ve onların yok olmasını istiyorum. Hepsini kırıp 
dökmek, yıkıp yakmak istiyorum. Hayatlarımızdaki yaban-
cılaşmayı tasvir eden her şeyi ortadan kaldırmak istiyorum. 
Yaptığım şeyi sürdürmemin sebebi bu, fiziken polisle karşı 
karşıya gelecek kadar güçlü kuvvetli olmasam da, önemli bir 
rol oynadığımı biliyorum.

WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE

* Yukarıdaki metin heykucukucu.tumblr.com
blogundan alınmıştır.
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TAMAM, ŞIMDI ORTALIĞI 
SIKIP ATACAĞIZ

LİTTLE JOHN: SELANİK’TEKİ ÖNEMLİ SOSYAL 
MERKEZLERDEN FABRİKA YFANET İSİMLİ İŞGAL 
EVİ İLE İLİŞKİSİ OLAN, ON YILDIR AKTİF ANARŞİST

Ayaklanmaların sorumlusu belli bir işgal evi veya grup 
değildi. Yunanistan’da polis saldırılarına karşılık veren 

yerleşik bir kültür var. Polis sahiden yanlış bir şey yaptığı 
zaman anında, hızlıca bir tepki verilir: İnsanlar karakollara 
ve diğer ilgili hedeflere saldırır. 2007 Ağustos’unun sonunda 
Nijeryalı Toni Onoya isimli çocuk bir kafede CD satarken 
kafeye giren sivil polisleri fark etti ve ikinci kattaki verandadan 
atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Göçmenler burda 
sürekli polis tarafından peşlenir. Fakat çocuk bu sefer 
kafasının üzerine düştü ve hayatını kaybetti. Olaydan hemen 
sonra arkadaşları geldi ve kendi çağırdıkları doktor gelene 
kadar polisin cesedi olay yerinden kaldırmasını engellediler 
çünkü polisin otopsi sonucunu değiştirip gerçeği saptıracağını 
düşündüler. Medyaya haber verdiler, sonrasında insanlar olan 
bitenden haberdar oldu ve meydanda toplandılar. Akşamleyin 
orda iki yüz insan vardı. Polis cesedi kaldırma girişiminde 
bulundu ve o sırada bir arbede yaşandı. Ertesi gün, biraz 
kargaşa çıktı ve göçmenler, Nijerya cemaati, öğrenciler ile 
anarşistler gösteri yürüyüşü düzenleyip birlikte merkezdeki 
karakolu taşladı. Hepsi bu. Yetmiş civarında insanın 
tutuklandığı gösteri ve karışıklıklar o gün son buldu. Bu 
topraklardaki anarşistlerin verdiği reaksiyonu böyle işte. Polis 
şiddeti yaşadığında, buna doğrdudan bir karşılık vermeliyiz.

Alexis öldürülmeden önce biz Volos’a gitmiştik çünkü orada 
da bir başka kişi polis tarafından öldürülmüştü. O gün 
sadece yüz kişiydik ve yine de karakola saldırdık ancak 
işler Alexis’ninkinde olduğu kadar çığrından çıkmamıştı. O 
zaman, belki de Alexis Exarchia’da öldürüldüğü için, hepimiz 
bir şekilde aynı kararı verdik: Tamam, şimdi ortalığı sikip 
atacağız.

Bunun üzerine üniversitede buluştuk. Diğer şehirlerde 
insanların aynı şeyi yapıyor olduğunu bilmiyorduk. Atina’da 
her şeyin yerle bir edileceğini biliyorduk fakat bunun diğer 
şehirlerde de olacağını tahmin etmedik. Üniversitede beş 
yüz kişi bir araya geldi, çok fazla konuşmadık, sadece nasıl 
karşılık vereceğimize karar verdik. Bazı insanlar sokağa 
çıktı ve ortalığı ateşe vermeye başladı. Polis sokakta değil, 
karakolları savunmak üzere bekliyordu, dolayısıyla istediğimizi 
yapmakta özgürdük. 
O gün sokaklardaki insan sayısı beş yüzden fazla değildi.

Ertesi gün, öğle vakti merkezde, Kamara’da buluştuk. Afiş 
hazırlayacak vakit yoktu, telefonları kullandık ve buluşma 
çağrısını herkes etrafına yaydı. Fakat sonunda binlerce insan 
geldi ve diğer şehirlerde olan bitenleri de duymaya başladık.

Pazartesi olaylar koptu. Lise öğrencileri sokaklarda gösteriler 
düzenleyip karakollara saldırıyordu. Sabahleyin, öğrenciler 

merkezdeki emniyet müdürlüğüne saatler boyunca saldırdı. 
Öğlen ise, on bin insan toplandı, ki, asıl ayaklanmalar da 
işte o zaman başladı ve o yoğunluk üç gün sürdü. Bazen 
çatışarak, bazen sakin sakin. Çarşamba günü tesadüfen genel 
grev günüydü. Yunanistan’da her üç ayda bir tekrarlanan ve 
gün boyu süren genel grev bu defa ayaklanmaların olduğu 
haftaya denk gelmişti. Hükümet grevi iptal etmeye çalıştı 
ve sendikalar sadece toplanıp biraz müzik çaldıktan sonra 
dağılma konusunda anlaştı.

Sokaklarda öğrenciler, anarşistler, politik mekanlarla bağı 
olan fakat faal olmayan insanlar, gençler, göçmenler, geçmiş 
kuşakta politize olmuş insanlar ve yaşlılardan oluşan bir 
çeşitlilik vardı. Karşı saldırı ve şiddetli doğrudan eylem yoluyla 
iletişime geçmenin gerçekten de işe yaradığını gördük. 
Küçük topluluklar saldırıya geçmek üzere hazırlanıyordu. 
Organize olmaları için bize ihtiyaçları yoktu. Anarşistlerle 
hiçbir bağı olmayan on beş yaşında çocukların, anarşistler 
gibi, yüzleri örtülü halde küçük gruplar halinde hareket ettiğini 
görebiliyordunuz. Onlara sadece lütfen bir şeyi kırıp dökerken 
onun doğru bir hedef olduğundan emin olun diyorduk.Oradaki 
rolümüz epey tuhaftı. Sonuçta etraftaki bütün bankalar 
darmadağın edildi, harap oldu fakat insanların kırıp dökmeye 
olan iştahı iyice kabardı ve bunun sonucunda lüks mağazalara 
saldırmaya başladılar. Bazı durumlarda, gençler yapılanların 
ayrımına varamadı ve birkaç küçük dükkana saldırdı, ki, 
medya bu durumu abartıp sömürmesini iyi bildi. Bir yandan 
işverenler de, hasarları mazaret olarak gösterip işçi çıkarmaya 
başladı. İnsanları bölüp birbirine düşürmek için bizi günah 
keçisi olarak gösterdiler. Ve Noel’de insanlar parasızlıktan 
doğru düzgün alışveriş yapmaya çıkmadı -ki, krizin ne denli 
etkili olduğunu bu durumda görebilirsiniz- fakat bunu da bizim 
üstümüze atmaya çalıştılar.

En azından Selanik’te pek fazla tutuklama olmadı. Çoğunlukla 
sivil polisleri nasıl tanıyacağını ve kendini nasıl koruyacağını 
bilmeyen genç insanlar yakalandı.

Aralık sayesinde anarşist hareketin yayıldığını 
zannetmiyorum, ama taktikleri kesinlikle yayıldı. Selanik’te, 
zaman içinde, adım adım anarşist hareket güçlenmeye 
başladı. 2003’te, Avrupa Birliği zirvesinde protestolar hız 
kazandı, devamında ise eylemler, yapılanmalar ve iletişim 
sayesinde hareketlilik yavaş ama sabit bir biçimde devam 
etti. Fakat bir günde Yunanistan’ı birbirine katacak bir şeyin 
gerçekleşebileceğine hiç ihtimal vermezdim. İki yıl önceki 
hapishane ayaklanmaları ve devamında Kasım’da başlatılan 
açlık grevi hariç. 6 Aralık’tan önce toplumun içinde, bir 
anda sihirli bir biçimde tepki verebilecek güçler olduğunu 
bilemezdiniz. Tamamıyla anarşist hareketle ilintili olsa da, 
biz halk ayaklanması demeyi tercih ediyoruz çünkü olanlar 
hareketin çok daha ötesine sıçrayıp yayıldı.
Fabrika Yfanet, Selanik’in doğusunda yer alan devasa bir 
sosyal merkez. Önceden fabrika olarak kullanılan mekan, 

işgal edildi ve şimdi konserlere, politik toplanmalara ve diğer 
etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Mekanın bir kısmı ev olarak 
kullanılmakta, geri kalan bölümünde ise sanat stüdyoları, 
atölyeler, bir kütüphane, bir bar, bir tırmanma duvarı, bir 
kaykay parkı ve daha fazlası var.

Neden Umut? – John Zerzan
Tahakküm ve baskıya karşı tam bir zafer şansını açıkça 

gözardı etmek, umut kavramını küçüksemek anarşistler 
arasında epeyce modadır. Desert (2011) kapağında bu 
bakış açısıyla övünür: “Kalplerimizde hepimiz dünyanın  
‘kurtarılamayacağını‘ biliyoruz” ve ilk açılış sayfalarında 
bu açıklamayı iki kez tekrarlıyor. Uygarlık sürecek. “Şimdi 
kazanılamayacak mücadeleleri bırakmanın zamanı.” 
Bu şekilde duygusal tükenmişliğin ve hayal kırıklığının 
ıstırabından sakınacağız ve hepimiz daha mutlu olacağız(!) 
Meksikalı Unabomber tipi bir grup olan Individualidades 
teniendo a lo salvaje (ITS) (Yabanıla Meyleden Bireyler) de 
kazanan olmayacağını kararlı bir şekilde savunuyor. Tekrar 
tekrar “Bunun mümkün olduğuna inanmıyoruz,” beyanında 
bulunuyorlar.

Ama mümkün. Uygarlık hastalığının üstesinden gelmek 
açıkçası garanti edilemez, ama şüphesiz mümkündür. 
Ben Kierkegaard‘ın umut yaklaşımını tercih ederim: Umut 
“mümkün olana tutku duymaktır.” Daha bir cesaretle söylemek 
gerekirse, her ne olduysa “İmkansızı İstemekten” olmadı mı? 
Zafer reddedilirse Oyunun Sonundayız demek değil midir?

Radikal olasılıkların bariz sonunu ve tüketici tutsaklığının 
kesin zaferini ilan eden Herbert Marcuse‘un Tek Boyutlu 
İnsan‘ını anımsayalım. 1964′te kitabının yayınlanmasından 
haftalar sonra dünyayı sarsan küresel bir hareketin 
başlamasıyla yanlış düşündüğünün kanıtlanmasından 
memnundu. Ve küresel sistem şimdi her aşamada kendi 
başarısızlığını ve hiçbir cevabı olmadığını gösterirken, 60′ların 
Hareketinden nitelik olarak daha üstün olasılıklar mevcut.

Tabi ki, sistemin üstesinden gelebileceğimize dair 

umutları terkedersek değil. Hastalığın iyileşmesi ve sağlığın 
umutsuzluğa değil, tam tersine bağlı olduğunu herkes iyi 
bilir. Sırbistanlı Danilo Kis‘in genç bir ailenin hayal kurulan 
umudun bir “zorunluluk” olduğu Auschwitz’de hayatta kalma 
ve direnme iradesini anlatan son romanını, Psalm 44‘ü 
düşünün. Bizim ve tüm yaşam için mesele mezarlıktır ama 
bizler Auschwitz’de değiliz. Ve yine de umudu elimizin tersiyle 
itiyoruz?

Egoizm ve nihilizm anarşistler arasında aşikar olarak 
rağbet görmektedir ve kendini öyle tanımlayanların umutsuz 
olmadıklarını umud ediyorum. İlüzyonlara hayır, umuda evet. 
Son söz, analiz ve ilham vermek açısından genel olarak ne 
önermemiz gerektiğini merak ediyorum – eğer halen çok 
soruluyorsa.

Çoğu kendine hizmet ettiği kadar paha biçen kutsal 
Egolarına aşık olduğu görülen egoistler mevcut. Hüküm 
süren tekno-kültür, tekbenciliği, narsizmi ve izolasyonu 
beslerken, daha fazla teknoloji bağımlısı onun özneleri 
olur. Max Stirner doğal dünyanın sadece birinin egosuyla 
ilgili olduğunda değeri olduğunu mu savunmuştur? Saf 
egoist, karşılıklı yardımlaşmaya, sosyal mücadelelere veya 
topluluğun kayboluşuna ne kadar ilgi gösterir? Stirner‘in 
Biricik ve Mülkiyetini kolektivizme başvurunun çeşitli kılıflarla 
gerçekleştirilmesine önemli bir düzeltici eleştiri olarak 
öneririm, ama Arizonalı anarşist Dan Todd‘la Batı’daki 
Diyojen ve Kinikler ve Doğu’daki bazı Taoisler ve Chuang-
tzu‘nun kendi yüzyıllarında çok iyi iş çıkardıklarına katılma 
eğilimindeyim.

Nihilizm herşeyin makul bir yaşamı mümkün kılması 
anlamına mı geliyor? Öyleyse ben bir nihilistim. Nihil-izmin 
abartısız hiç-çilik olduğunu söylemekte veya birinin hem 
bir nihilist hem de bir anarşist olabileceğini söylemekte 
bir sakınca yoktur. Eğer bir umarsızlık veya umutsuzluk 
politikasıysa, o zaman ben almayayım. Fransız filozof Jean-
Francois Lyotard başka bir noktadan açıklıyor: “Megalopolisle 
birlikte, Batının gerçekleştirdiği ve yaydığı şey kendi 
nihilizmidir. Buna gelişme denir.” Bu gibi kurumları ve onları 
işletenleri kabul eden nihilistler var mı?

Her halükarda, satılık umut karşıtı fikirlerden daha fazlası 
var. İki yeni kitap bunu bize hatırlatıyor. Enrico Manicardi’nin 
Medeniyetten Uzak kitabı herhangi bir dilde ‘A-Z’ tipi uygarlık 
karşıtı öneriler sunan ilk kitaptır (orijinal ismi Liberi dalla 
Civilta) ve Paul Cedenec‘in Anarşist İlham: Neysek o olmak 
kitabı hatırladığım kadarıyla okuduğum en az karamsar 
kitaptı. “Kendi [uygarlık karşıtı] içeriği şüphe götürmez 
olduğunda çağrıya yanıt verenlerin niceliğinin yeterince 
büyük olmayacağına çok üzülmek gerekmediği” fikrinden 
ötürü Alman anarşist Gustav Landauer‘e gönderme yapıyor. 
Bu, anarşist direnişe ve anarşist ruha daha geniş bir kapsam 
kazandırıyor ve güçlü bir katkıda bulunuyor.

Berbat zamanlar ama Oscar Wilde buna “Hepimiz bir 
bataklıkta yaşıyoruz, ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.” 
derdi.

John Zerzan
Anarchist News

WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE

* Yukarıdaki metin www.heykucukucu.tumblr.com blogundan 
alınmıştır.

‘WE ARE AN IMAGE FROM THE FUTURE’DAN KISA 
METİNLER ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYORUM. BU SEFERKİ 

SÖYLEŞİLER 6 ARALIK’TA ALEXIS’NİN VURULMASI 
ÜZERİNE BAŞLAYAN AYAKLANMALARIN İLK HAFTALARINA 

ODAKLANIYO.

YUNANİSTAN’DA ON YILLARDIR AKTİF OLAN ANARŞİST 
HAREKET, POLİTİK VE MİLİTAN EYLEMLER SAYESİNDE 

OLUŞTURUĞU MÜCADELE KÜLTÜRÜ İLE ARALIK 
AYAKLANMALARI BOYUNCA BÜTÜN ÜLKEDE ETKİLİ OLDU. 

TÜRKİYE’DE, DEVLETİN, GEZİ OLAYLARI İLE BAŞLAYAN 
SÜREÇTE ASKER VE TANKLAR YERİNE, POLİS VE TOMALAR 

İLE GİTGİDE CUNTAYA DÖNÜŞMESİ (DEMOKRASİ DİŞİNİ 
GÖSTERİYO -DÜNYANIN HER YERİNDE BENZER ÖRNEKLER 

VAR), BİZE GERİ ÇEKİLMEK VE MÜCADELEDEN VAZGEÇMEK 
YERİNE, KULLANDIĞIMIZ YÖNTEMLERİ GÖZDEN GEÇİRMEK, 

AKILLI DAVRANMAK VE KENDİMİZİ EĞİTMEK İÇİN FIRSAT 
VERİYO.

ŞİDDETSİZLİK VEYA ŞİDDET İÇEREN EYLEMLER 
TARTIŞMASI ÜZERİNDEN MESELEYİ DARALTMAKTANSA, 

ETKİLİ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ TÜM YÖNTEM VE 
TAKTİKLERİ KULLANMAYI ÖĞRENMELİYİZ. BİR MÜCADELE 

KÜLTÜRÜ KOLAYLIKLA VE KISA ZAMANDA OLUŞACAK Bİ ŞEY 
DİİL FAKAT GEZİ İLE OLUŞMAYA BAŞLAYAN POTANSİYELİ DAR 

GÖRÜŞLERE MAHKUM ETMEMELİYİZ. KENDİ HAYATLARIMIZI 
BİRLİKTE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLECEĞİMİZİ VE KENDİ ÖZGÜR 
ALANLARIMIZI NASIL YARATABİLECEĞİMİZİ KONUŞMAK VE 

TARTIŞMAK ÇOK ÖNEMLİ. BU NOKTADA, YUNANİSTAN’DAN VE 
GEÇMİŞTEKİ DİĞER DENEYİMLER DE BİZE İLHAM VEREBİLİR.

SEVGİLER.
www.heykucukucu.tumblr.com



HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÖTESI

1. Giriş
Bu, hayvan kurtuluşu hareketi ve ona ilişkin bir yaşam 

tarzı tercihi olan veganizmi eleştiren yazılardan oluşan bir 
derlemedir. Kuzey Amerika’daki hayvan kurtuluş hareketi 
içerisinde uzun bir zaman geçirdik ve eleştirimiz büyük 
ölçüde kişisel deneyimlerimizden kaynaklanmaktadır. 
Araştırma ve tartışma yoluyla, bizler sadece hayvan kurtuluş 
hareketinin değil, hayvanlara yönelik eziyetle önceki mücadele 
biçimlerimizin ve duruşumuzun eleştirisini yaparak yeni bir 
tahakküm anlayışı geliştirdik.

2. Veganizmin Ötesi
Kuzey Amerika’da, hayvan kurtuluş hareketi veganizme 

hatırı sayılır ölçüde vurgu yapar. Bir hareketin liberalleri 
tarafından belirli tüketici veya yaşam tarzı tercihlerini (geri 
dönüşümlü, adil ticaret ve benzeri) benimsemek nadir 
değilken, bu hareketlerin ‘radikallerinin’ bu tercihleri aktif 
olarak desteklemeleri çok sık rastlanan bir durum değildir. 
‘Radikal’ hayvan kurtuluşçusu olarak bilinen bireylerin (Kuzey 
Amerika Hayvan Kurtuluş Yayın Sorumlusu ve Danışmanı 
Camille Marino, Jerry Vlasak, Gary Yourofsky, ve Peter Young 
bunların bir kısmı) bazılarına hızlı bir anket yaparsak, hepsi 
de veganizmin hayvan kurtuluş hareketinin önemli bir parçası 
olduğunu iddia edecektir [1]. Belli ki, veganizmi diğer tüketici 
veya yaşam tarzı tercihlerinden ayıran inanılmaz özel bir 
şeyler var.

Haziran 2011’de hayvan kurtuluşu hareketinde flaş haber 
olarak ortaya çıkan bir demeçte, Camille Marino, anarşistlerin 
yıllardır zaten bildiği şeyi açıkladı yani veganizmin  “kesinlikle 
hayvanların ıstırabını hafifletmekten başka bir şey olmadığını”. 
(Ahlaki Veganizm Hayvanlara Yardımcı Olmaz) Peki veganizm 
hayvanlara yapılan eziyetle mücadelenin etkili bir aracı 
değilse, bu kadar yaygara neden?

Bizler tükettiğimizden fazlasıyız
Mükemmel bir ‘veganarşist’ kitapçık olan Hayvan 

Kurtuluşu ve Sosyal Devrim’de, Brian Dominick, şöyle izah 
ediyor; “Benim tanımıma göre, saf vejetaryenlik veganlık 
değildir. İnsan olmayan hayvanların ürünlerini tüketmeyi 
reddetmek muhteşem bir tercihken, kendi içerisinde veganizm 
değildir. Vegan tercihlerini hayvan zulmünün gerçekten ne 
olduğunun radikal bir anlayışına dayandırır ve onun yaşam 
tarzı tercihi yüksek oranda bilgili ve siyasaldır”. Bir çok hayvan 
kurtuluşçusu veganizmin bir tüketici tercihinden çok daha 
fazlası olduğu, aksine kendi ahlaklarını temsil eden bir yaşam 
tarzı tercihi olduğu perspektifini paylaşırlar.

Anarşistler olarak, hayvanlara tahakküm analizimiz insan 
ve insan olmayan hayvanlar arasındaki ayrımın ortadan 
kaldırılmak zorunda olduğunun doğrulanmasını kapsar. 
Bu “hayvan zulmünün gerçekten ne olduğunun radikal bir 
anlayışını” kapsarken, bu anlayışın ayrıca neden vegan 
beslenmeyi gerektirdiği hususunda bir neden göremiyoruz.

Dominick, hayvan sömürüsünün radikal bir analizinin 
“et endüstrisinin (süt, hayvan deneyleri, vs.) izole bir  varlık 
olmadığını kavramak zorunda olduğuna işaret ediyor. 
Et endüstrisi pazar kapitalizmi yok edilene dek ortadan 

kaldırılamayacaktır.” O ayrıca satın aldığımız ürünlerin  
(‘zulüm içermeyen’ anlamına gelen yeşil tavşan işaretli, bizim 
‘yeşil ürünlere’ dair inanmamızı istedikleri şeylerin aksi olan 
ürünler) sadece insan olmayan hayvanlardan daha fazla zarar 
verdiğini kabul etse de, bu nedenle hem yaşam tarzlarımıza 
uyan hem de onu yönlendiren eylemlerimizin etkilerini 
kavrayabileceğimiz konusunda bir uzlaşma noktası olduğunu 
ifade ederek daha genel bir şekilde veganizm ve müsrif 
pratiklere sadık kalır...”Sen tükettiğin şeysin.” Kapitalizmi 
iyice anlamış  herhangi birisi ‘ahlaki tüketiciliğin’ sisteme 
ve onun geliştirdiği güç dengesizliklerine özgü sömürüye 
karşı çıkmayacağının farkındadır. “Geç kapitalizmin büyük 
ölçekli pazarlarından kaçış olmadığından dolayı”, Dominick’in 
‘uzlaşma noktası’ alakasızdır – her satınalım bizi sınırlayan 
ve yoketmeyi arzuladığımız kapitalist sisteme hizmet eder. 
Kapitalist üretim biçimine sahip herhangi bir toplum yok 
etmek istediğimiz toplum olduğundan dolayı, ‘adil ticaret’, 
‘sömürmeyen işyerleri’, veya ‘vegan’ çerçevesinde olsa 
bile satınalımlarımızın arzularımızın bir ifadesi olmadığını 
umuyoruz.

Hayvanlar üzerindeki tahakkümü sürdüren sadece et 
endüstrisi, hayvan deneyi endüstrisi, eğlence endüstrisi, 
vs. gibi belirli kurumlar değildir. Hepimizi (insan ve insan 
olmayanlar) egemenlik altına alan devlet, ekonomi, din, 
aile, vs. benzeri kurumların bir ağıdır . Bu ağ bizi belirli 
sosyal rollere  mecbur bırakır ve asıl amacı bu sistemin 
sürdürülmesidir. Bu rollerden birisi, tüketimin ne kadar ‘ahlaki’ 
olduğunu ve ne zaman bir satınalım yapsak tüketici-ürün 
ilişkisini kabul ettiğimizi umursamayan bir tüketici olmaktır. 
Bu sosyal rollerden kurtulmak için onu yaratan sistemi yok 
etmek ve birbirine ilişkin olarak yeni yollar bulmak zorundayız. 
Bir tüketici-ürün ilişkisini yıkma girişiminde anarşistler çoğu 
kez çalma ya da ‘freeganizm’ eyleminde bulunuyor, her ikisi 
de kaynakların kapitalist sisteme taşınmasının altını oyar. 
Bununla birlikte hayvan kurtuluşçuların veganizmin önemli 
olduğu konusundaki ısrarı bizi ‘ahlaki’ tüketime teşvik ediyor, 
hatta öyle ki, ‘Üstün Vegan Gücü’ Walter Bond daha da ileri 
giderek çöp kutusu karıştırmalarının veya hayvan ürünlerini 
çalmanın bile sözümona türcü eylemler olduğunu savunur. 
(Üstün Vegan Gücü) O nedenle kapitalist sisteme gerçekten 
saldıran eylemlere katılmaktansa (ayrıca hayvanlara 

tahakküm uygulamanın da sistemin bir parçası olduğu), 
‘vegan ekonomiyi’ geliştirmeye teşvik ediliyoruz.

Kapitalizmin sunduğu sınırlı seçenekler, bugünkü sistemin 
tuzaklarını yarıp geçtiğimiz zaman birbiriyle ilişkilendirmeyi 
umduğumuz bir çok yolu temsil edemez. Ve tükettiğimiz şey 
arzularımızın bir ifadesi olmazsa, kişi bir araç kullanırken 
endüstriyel uygarlığa karşı olamayacağı gibi aynı şekilde 
vegan olarak türcülüğe de karşı olamaz. ‘Ahlaki tüketicilik’ 
liberallere terk edilmelidir.

Bir beslenme biçimi ‘Gündelik Hayattaki Şiddeti’ neden 
ortadan kaldıramaz.

Dominick, veganizmin “bize aşılanmış olan yanlış akıl ve 
değerlere sosyal şiddetle bağdaştırılan et yemeye meydan 
okumanın” bir parçası olduğunu ima ederken yalnızca bir 
tüketici tercihi olmadığını anlatmaya çalışır. Dominick, “ister 
doğrudan evcil hayvanlara kötü muameleyle ilgili durumlarda 
olsun, isterse de dolaylı olarak sosyal şiddetle bağdaştırılan 
et yeme süreci boyunca olsun hayvan zulmüne” “doğrudan 
veya dolaylı olarak hisleri olan varlıklara ıstırap veren 
eylemlerden bilinçli olarak kaçınmayı savunarak yanıt verir. 
Ancak bu tamamen bırakamayacağımız (gitgide daha da 
zorlaşan bir eylem olarak endüstriyel uygarlıktan tamamen 
elimizi eteğimizi çekmemiz hariç) bir rol olan tüketici rolüne 
zorlanmış olduğumuzu itiraf etmemizi önler. Bu, bizim şiddetin 
dolaylı biçimlerine bulaşmaktan kaçınmamızı imkansız kılar. 
Kapitalizm özünde sömürücü bir sistem olduğundan dolayı, et, 
sebze veya ayakkabı ne alırsak alalım her ne zaman tüketici 
rolüne bürünürsek sosyal şiddete katılmış oluyoruz. Kapitalist 
pazardan belirli ürünleri satın almayı reddetmek ellerimizi 
sosyal şiddetten temizlediğimiz anlamına gelmez. Suç ortağı 
olduğumuz dolaylı sosyal şiddetten kaçınmanın tek yolu bizi 
tüketici-ürün ilişkisine mecbur bırakan sistemi yok etmektir.

Dominick bizi hayvan ürünlerini satın alıp tüketmenin 
dolaylı şiddetine katılmanın dahi doğrudan zulmeden bir 
davranışa katılma ihtimalini arttıracağına inandırmaya 
çalışıyor. “Bu sebep-sonuç dinamiği iki taraflı işliyor. 
Hayvanlara -doğrudan veya dolaylı- şiddet uygulayanların 
aynı zamanda diğer insanlara karşı şiddet uygulama 
olasılığı daha fazladır. Vejetaryen beslenmeyi tercih eden 
insanlar, örneğin, genellikle et yiyenlerden daha az şiddet 
uyguluyorlar. Evcil hayvanlarına zulmeden insanların bununla 
yetinmeyecekleri kesindir - çoğu kez sırada çocukları ve eşleri 
vardır”. Çeşitli araştırmacılar, aile içi şiddetle hayvan zulmü 
arasında bir bağlantı olduğunu ispatlarken [2], vejetaryenliğin 
‘daha az şiddet içeren’ davranışlarla bağlantılı olduğunu ve 
tek başına bir neden-sonuç ilişkisini gösteren herhangi bir 
araştırma görmedik. Doğrudan zulmedenlerin gelişmesine 
neden olduğu vasıfların tüketici rolüne katkıda bulunmaya 
zorlandığımızda içimizde de geliştiğini düşünmek absürddür.

Devrim mutfakta mı başlar?
Dominick, “devrimcilerin rolü basittir: yaşamlarınızda 

tahayyül ettiğiniz alternatif, devrimci toplumun minyatür bir 
modelini oluşturun” ifadesinde bulunduğunda, kendimizi 
dönüştürmenin dünyayı dönüştürmesini naif bir durum 
yapmaya çalışır. “Asıl düşman kendimizdir; kafalarımızdaki 
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zalimleri devirmek devrim olacaktır.” Kişisel dönüşüm önemli 
olmasına rağmen, elitlere ve tahakkümün kurumlarına 
yöneltmemiz gereken öfkeyi yanlışlıkla kendimize 
yönlendiriyoruz.

Fabrika çiftliğinden gelen eti reddetmenin fabrika 
çiftliklerinin olmadığı bir dünya yaratmayacağı açıktır. Bize 
öğretilen zulmedici fikirlere meydan okumakve karşılklı olarak 
yeni yollar açmak önemli görevler olsa da, bunlar devrimcilerin 
tek görevleri değildir. Sasha K’nın belirttiği gibi, “Anarşistler 
beklemek bir yenilgi olduğundan saldırmalıdır.” (İsyankar 
Anarşizm Üzerine Bazı Notlar) Hatta Dominick “bir kişinin 
kendi yaşam tarzını değiştirmesinin, milyonlarca başka insan 
katıldığında bile dünyayı ve kendi çıkarlarına hizmet eden 
elitler tarafından yaratılan sosyal yapıları değiştiremeyeceğini” 
kabul eder. Devrimcilerin rolü bu kadar basit değildir – 
gündelik direniş eylemlerine katılmak ve bize tahakküm 
uygulayan kurumlara saldırmak olmazsa olmazdır.

Veganın eko-uyum gizemi
Dominick bize “Radikallerin, veganların yaptığı gibi [vurgu 

bize ait], hayvanlardan öğrenebileceğimiz tek şeyin doğayla 
makul ve sağlam bir ilişki içerisinde nasıl yaşanacağını 
anlamaları gerektiği” söyler. Dominick’e doğayla makul 
ve sağlam bir ilişki içerisinde yaşadığı bilinen bireylere 
tek örneğin yerli kültürler olduğunun hatırlatılması gerek. 
Veganizmin insan-doğa ilişkisinin bütüncül bir analizini 
geliştirmesi gerektirdiği gibi görünmesi heralde Dominick’in 
en utandırıcı hatalarındandır. Et yemek doğayla makul ve 
sağlam bir ilişki içerisinde yaşamak için zorunlu bir koşul 
olmayabilirken, birinin hayvan tüketirken doğayla uyumlu 
yaşayabileceğinin kuşkusuz olduğunu biliyoruz.

Veganizmin ötesine geçmek
Veganizm eleştirimiz türcülüğü savunduğumuz anlamına 

gelmez, aynı şekilde feminizmi eleştiren anarşistlerin 
patriarkiyi desteklediği söylenemez. Aksine, eleştirimiz, 
tahakkümün kurumlarının radikal bir anlayışının ister bir 
tüketici tercihi olarak isterse de bir yaşam tarzı tercihi 
olarak tanımlansın, veganizmin insan-hayvan ilişkisinin 
değiştirilmesinde çetrefilli bir adım olduğu nosyonunun 
ötesine taşınması anlamına geldiğini göstermeyi amaçlıyor. 
Hayvanlarla hiyerarşik olmayan ilişkiler geliştirmek dikkatli 
bir analizi,  gündelik hayatta hayvanlarla olan birebir 
etkileşimlerimizi yeniden kurma çabasını ve bizi tahakküm 
altına alan sisteme karşı direniş eylemlerini gerektiriyor. Bu 
‘zulüm içermeden’ yaşama takıntısı hareketin gerçek devrimci 
projelerden sapmasına müsaade ediyor. Steven Best ve 
arkadaş çevresinin ‘etik veganizmi’ şiddetle savunması ve 
sonra “[veganlar] yaşam tarzı temelli ve apolitiktir; bizler 
tüketiciyiz… sosyal problemlerden ve sosyal yapılardan 
ziyade kendi saflığımız veya diğer veganlığın saflığıyla çok 
fazla ilgileniyoruz.” (Best, Veganizm – Kaybedemeyeceğimiz 
Savaş) diye yakınması gülünçtür. Nefret ettiğini iddia ettiği 
‘apolitik’ veganlara kapı aralayan şey Best’in veganizmin 
devrimci potansiyelindeki ısrarıdır. ‘Sessizlerin sesi’nde 
Peter Young da, veganizme olan bu ‘radikal’ hayranlığın 
gerçekten ne kadar iğrenç olduğunu gözler önüne sererek 
hayvan endüstrilerine karşı doğrudan saldırılara katılmış olan 
vejetaryen olmayan tutsakları desteklemeyi bile reddeder.

Et yemeye olan tiksinti, bir vegan olarak sağlıklı 
hissetmek, kirletilmiş hayvan ürünlerinden korkmuş olmak 
veya veganizmin hayvan sömürüsüne dair kişisel anlayışımızı 
kuvvetlendireceği gibi bir çok öznel neden olduğunu inkar 
etmiyoruz. Ancak  veganizmin hayvan zulmüne radikal bir 
yanıt olmadığı vurgulanmalıdır – veganizm asla bir yaşam 
tarzı tercihinden daha fazlası olamaz. Veganizmin devrimci 
bir eylem olduğu fikrinden vazgeçmenin ve biz, insan ve insan 
olmayanları tahakküm altına alan güçlere saldırmanın vaktidir.

3. Liberal bir İdeoloji olarak Hayvan Kurtuluşu
Bütün varlığımızı tahakküm altına alan sisteme karşı 

sürekli mücadele verme çabasında olan bireyler olarak, bizler 
özgürlüğümüzü kısıtlayan güçlere karşı sürekli başkaldırının 
isyankar projesini kucaklıyoruz. Bu yaşam projesi gelecek 
toplumun bir resmine dayanmıyor ve bizler başkaldırmızı 
tanımlamak için herhangi bir ideoloji önermiyoruz. Bu bizi 
kendi mücadelelerine rehberlik eden bir ideoloji oluşturan ve 
yeni ‘anti-otoriter’ ahlakları olan gelecekteki bir toplum sunan 
solcu mücadele biçimlerinin (hayvan kurtuluş hareketleri de 
dahil) karşısına koyar.

Son yıllarda, hayvan kurtuluş hareketleri anarşist 
örgütlenmeler ve projelerle güçlü bağlar kurmuştur. Anarşistler 
(biz dahil), devlete ve sermayeye karşı doğrudan eylem 
hareketine katılan gönüllü bireylerle işbirliği yaparlar ve onları 
desteklerler. Bazı hayvan kurtuluşçular devlet ve sermaye 
karşıtı analizi kucaklarlar. Bu, bazı hayvan kurtuluçuların kendi 
hareketini açıkça anarşist bir proje olarak tanımlamalarına 
yol açmıştır. İnsan-hayvan ilişkileri tartışması anarşist 
teoriye katkı sağlarken ve doğrudan eyleme katılan hayvan 
kurtuluşçularla ilişki momentleri yakalayabilirken, türcülüğe 
karşı izole bir mücadele ve hareketin aşırı ahlakçılığı isyan 
projemizle anlaşmazlık içerisindedir.

Meseleleri izole etmek sadece izole mücadelelere 
neden olabilir

Hayvan Kurtuluşu ve Sosyal Devrim’de, Brian Dominick 
‘Kurum’ dediği şeyin tanımında yetersiz kalır - “yanlızca 
göreceli bir azınlığın iktidarının ebedileştirilmesi için varolan 
bir birim.” Kurumun hakim sosyal düzenin bozulmamasını 
sağlayan sosyal ilişkileri sürdürmek için varolduğu halde, 
Kurumun kullandığı tüm baskı biçimlerini (sınıfçılık, ırkçılık, 

patriarki, vs.) listeleyerek ve bunlarla bireysel olarak 
mücadele etmeye çalışarak, Dominick sistemin bütünlüğüyle 
yüzleşmekte başarısız kalıyor.

Bugünkü toplum, yaşamlarımızı tamamen tahakküm altına 
almakta olan kurumlardan, yapılardan ve ilişkilerden oluşan 
bir tahakküm ağı tarafından yönetiliyor. Devlet, iş, aile, din ve 
teknoloji, bizi özgür bireyler olarak yaşamaktan alıkoyan ağı 
yaratmak için birleşen kurumlara örneklerdir. Bu kurumların 
her biri tahakküm sisteminin sürdürülmesi temel amacıyla bizi 
sosyal rollere zorlar. Sadece bu sosyal rollerden kurtularak ve 
yaşamlarımızı tüm tahakkümü reddeden bir biçimde yaratak 
bu toplumu yok etmeye başlayabiliriz.

Kurumu yıkmak için, Dominick bizden bu ilişkiler 
(siyah-beyaz, kadın-erkek, hayvan-insan) içerisindeki 
gücü eşitlemenin baskıyı ortadan kaldıracağı tavsiyesinde 
bulunarak ırkçılık, patriarki ve türcülük gibi baskıcı tutumlara 
karşı çıkmamızı ister. Ancak birbiriyle ilişkili olmanın bu 
biçimleri var olduğu sürece, bu davranışları veya Kurumu 
kökünden söküp atamayacağız. Sadece bu baskıcı 
ilişkilerin anlamlarını değiştirmeye çabalamak her zaman 
başarabileceklerimizi kısıtlayacaktır; baskıcı davranışlara 
odaklanarak, dikkatimiz meselenin köklerinden - bizi bu 
baskıcı ilişkilerde yer almaya zorlayan kurumlar- başka yere 
kayacaktır. “Baskı yapılarının içimizde esas olan akıl yapıları 
olduğu fikrini (ilerici eğitim ve propaganda tarafından aşırı 
derecede empoze edilen) kabul ederek, bizler kendi farzedilen 
zayıflığımıza ve sözümona ne kadar kötürümleştiğimize 
odaklanır hale geliriz. Bizler kendimize ve ayağımıza 
bağlanmış prangaların farkında olmadan yürümekten aciz 
olduğumuza o kadar odaklanmışızdır ki, zamanımız asla 
sonu olmayan kendini iyileştirme çabalarıyla tükenip gitmiştir.” 
(Wolfi Landstreicher, Boyun Eğmenin Mantığına Karşı)

Baskıya sadece kendi seçemediğimiz rollerin sınırları 
içerisinde yanıtlar aramaya devam ettiğimiz sürece, Kurumu 
asla yıkamayacağız. Yaşamlarımızı kendi ellerimize almamız 
ve bu süreçte özgürlüğümüzü kısıtlayan bu toplumu yok 
etmemiz gerekiyor. Elbette ki, varolan çeşitli baskıların 
gerçek bireyle üzerinde gerçek etkileri var, ancak bu baskıcı 
ilişkilerden kurtulmanın tek yolu, bizim için yaratılan sosyal 
rolleri reddederek ve özgür bireyler olarak yaşayarak 
tahakkümün ağlarından kendimizi kurtarmaktır. Bu süreç her 
bir birey için farklı şekillerde tezahür etse de, bu üstlenmiş 
olduğumuz isyankar projenin bir parçasıdır.

Türcü ve seksist davranışları sürdürmeyi azaltma çabası 
kaçınılmazken, Dominick’in feminizm ve hayvan kurtuluş 
hareketinin (ve onun ortak yaşam tarzı tercihi ‘etik veganizm’) 
bunlara radikal bir yanıt olduğu iddiasına katılmıyoruz.

Best, “hayvan kurtuluşunun sosyalist ve anarşist düşünce 
ve geleneklerde kökleşmiş olan insan merkezci, türcü ve 
hümanist dogmalara meydan okumak olmasından dolayı, 
Solcuların kuvvetle muhtemel ona katılmaktansa alay 
etmelerine” (Devrimi Yeniden Düşünmek) yakınır. Şu açık 
ki, bazı anarşistlerin hayvan kurtuluşu hareketiyle dalga 
geçme sebebi onun tüm tahaküm sistemiyle yüzleşmekten 
ziyade izole bir mesele olarak hayvan sömürüsüyle ilgilenme 
çabasıdır. ‘Solun’ bir parçası olan anarşistlere atıfta 
bulunarak, Best, bazı anarşistler solla ilişkilenmesine rağmen, 
biz dahil bir çok anarşistin politik solun liberal ideolojisiyle 
aralarına mesafe koymayı tercih ettiklerini kabul etmekte 
zorlanmaktadır.

Militan aktivistler halen aktivisttirler
Best, hayvan hakkı taraftarları ‘devletçi’ projelere katılırken 

hayvan kurtuluşçuları ‘devletçi olmayan’ (ve o nedenle 
anarşist olan) eylemlere katıldıklarından onları tüm hayvan 
hakları hareketinden ayrı tutar. Devletçi olmayan eylemler 
barışçıl protestolar, seçimlere katılmak ve imza kampanyaları 
gibi devlet tasdikli etkinlikler altında toplanmayan eylemleri 
içerir. Halbuki, yaptığı ayrım, bir çok hayvan kurtuluşçusu 
vegan sosyal yardım ve yasal reformu içeren (mesela, 
Kuzey Carolina’da hükümetin fon verdiği ‘Animal Liberation’ 
grubu veya vegan sosyal yardım ve yemek grubu ‘Animal 
Liberation Action’ gibi) ‘devletçi’ eylemlere katıldıklarından 
dolayı tamamen keyfidir. Hayvan kurtuluş hareketinin sadece 
‘devletçi olmayan’ etkinliklerde yer aldığını iddia etmek 
hareketi bariz bir biçimde yanlış tanıtmaktır.

Ayrıca birilerinin ‘devletçi olmayan’ bir eyleme katılması 
onların liberal ideolojinin ötesine geçtikleri anlamına 
gelmeyeceğine işaret etmek gerek. “[Hayvan Kurtuluş 
Hareketinin] doğrudan eylem peşinde olmasından ve anarşist 
kültürlerde yaşadığından temsili demokrasi efsanesine 
karşı çıktığını” açıkladığında yasaları çiğnemeye istekli olan 
herkesin bir anarşist olduğunu ima eder.  Best ayrıca “hayvan 
kurtuluşçuların sadece sosyal ve politik görünüşlerinde 
anarşist olmadığını, aynı zamanda örgütlenme ve taktiklerde 
de anarşist olduklarını” iddia eder. “ALF aktivistlerinin 
oluşturduğu küçük hücreler… karşılıklı yardımlaşma, 
dayanışma ve bilinç yaratma konusunda anarşist benzerlik 
gruplarına yakındırlar.” (aynı kitapta) Bir grubun anarşist 
taktikleri kullanması sadece kendi yaşam projelerini 
yarattıkları tarzda tüm anarşistlerle bir benzerlik paylaştıkları 
anlamına gelmez. Tahakkümün kurumlarına saldırmak 
isyankar projenin bir parçasıyken, “ne pahasına olursa olsun 
hayvan kurtuluşunu” talep eden bildiriler yayınlayarak, hareket 
hayvan zulmüyle tek bir izole mesele olarak ilgilenmeye 
devam ediyor. İsyankar proje bu uzmanlık alanının ötesine 
geçer ve bize tahakküm uygulayan tüm güçlere karşı bir 
saldırı olarak isyanı genişletir.

ALF aktivisti Walter Bond, Üstün Vegan Gücü ve Hayvan 
ve Yeryüzü Kurtuluşu için Haçlı Seferleri adlı makaleler 
yazmıştır – bu elbetteki tahakküm sisteminin bütününe 
saldırmakla ilgilenen bir anarşistin sözleri gibi görünmüyor. 
Aslında, bu başlıklar beyaz üstünlükçü ve dinci propagandayla 
korkunç derecede yakınlık gösteriyor – belki de bu başlıklar 
belirli bir beslenme biçimine mecbur edilmiş tamamen takıntılı 
bir hareketin üyesinden gelmesine şaşmamak gerek. Bond 
özellikle kendisini en önde gelen bir hayvan kurtuluş aktivisti 
olarak tanımlar. Daha sonra hayvan ve insan ihtiyaçları 
arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımız bir durum 
belirdiğinde, insanlardan ziyade ‘masum’ hayvanları tercih 
edeceğini çünkü “bir tür olarak ahlaksızlığımız, sapkınlığımız 
ve kana susamışlığımız içimize işlemiştir ve rahatsız edicidir!” 
(Üstün Vegan Gücü) diyecek kadar ileri gitmiştir. Bu insan 
düşmanı tutum muhakkak ki bir anarşistten gelmiş olamaz, 
ancak yanlızca hayvan kurtuluşuyla ilgilenen tek konulu 
aktivistlerden birinden gelmiş olabilir. Bond taktiklerin bireyi 
tanımlamayacağını gözler önüne sermiştir ve bir kişinin tüm 
hareketi temsil ettiğini söylemeye getirdiğimiz düşünülse 
de, deneyimlerimiz bunların yaygın sorunlar olduğunu 
gösteriyor. “Her yıl çok fena biçimlerde hapsedilen, işkence 
edilen, katledilen on milyarlarca hayvanın korkunç ıstırabının 
geliştirilmesi için nisbeten rahat hayatlar yaşayan insanlara 
iş indirimi ayrıcalığını tanımayı anlayamıyorum” (Devrimi 
Yeniden Düşünmek) dediğinde Best bundan dolayı suçludur.

Hayvan kurtuluş hareketinin anarşist olmadığı, Best ve 
Dominick’in öne sürdüğü gibi aslında militan eylemcilerin 
bir fraksiyonu olduğu açıktır. Dominick, “herkes adına 
konuşmayayım, gerçek anarşistler ve hayvan kurtuluşçular 
bizim görüşlerimizi etkili olan araçlarla gerçekleştirmenin 
peşinde olanlardır. Bize dair hakim algıların aksine, nedensiz 
yıkımın ve şiddetin bizi arzuladığımız sona götürmeyeceğini 
biliyoruz.” (Hayvan Kurtuluşu ve Sosyal Devrim) şeklinde 
fikrini beyan ettiği zaman ikisinin de eş anlamlı olduğunu 
düşünüyor gibi görünüyor. Anarşistler olarak, bizler 
çoğu zaman kötürümleşmeye, eylemin aşırı analizine ve 
‘mükemmel’ eylemin aranmasına neden olduğundan dolayı 
etkililiğe olan aktivist saplantısından çok da rahatsız değiliz. 
Onun yerine, tahakkümün kurumlarına Feral Faun’un İsyancı 
Vahşilik’te sözünü ettiği “oyuncu vahşilikle” saldırmayı tavsiye 
ederiz. Bu taktik olarak uygulanabilse de,  tahakkümün 
güçlerine karşı isyanımızı kanalize etmek için etkililiğe yol 
vermeyeceğiz. Dominick’in mükemmel biten arzusunun tam 
olarak ne olduğundan emin değiliz, ancak “nedensiz yıkım ve 
şiddet” şüphesiz projelerimizin bir parçası olabilir.

Kim Hayvan Hakları Yasa Tasarısı istiyor?
Çabaları aksini gösterse de, hayvan kurtuluş hareketi 

doğası gereği tek meseleli bir harekettir. Hayvanlara yönelik 
zulmü diğer baskıcı davranış biçimlerine (ırkçılık, seksizm, 
vs.) bağlamalarına rağmen, bize sosyal rolleri dayatan 
kurumlardan ziyade davranışlara odaklanmaya devam ederek, 
tahakküme bütünüyle karşı çıkmakta başarısız olurlar.

Hareketin ne kadar radikal olduğunu göstermek için, 
hayvan kurtuluşçular siyahların kurtuluş hareketi ve feminizm 
gibi diğer sosyal hareketlerle mukayeseler yaparlar. Ama bu 
mukayeseler sadece hareketin gerçekten ne kadar liberal 
olduğunu göstermeye yarar. Örneğin, Steven Best hayvan 
özgürlüğünü ‘yeni bir köleliğin kaldırılması hareketi’ olduğunu 
ima ettiğinde, hareketin eylemlerini sadece bu sistemin 
sınırları içerisinde bir değişim talebine indirger. Bu düşünme 
biçimi Best’i “geçmişte köleliğin kaldırılması taraftarları ve 
kadınların seçme hakkını savunanların hareket güçleri, 
bilinçleri ve başarıları üzerine kurulu yeni bir köleliğin ortadan 
kaldırılma mücadelesinin muhtemelen bir Hayvan Hakları 
Yasa Tasarısıyla sonuçlanabileceğini öne sürmeye iter.” 
(Devrimi Yeniden Düşünmek) İnsan Hakları Yasa Tasarısı 
şüphesiz bizim özgürlüklerimizi verdiğinden dolayı, Best’in 
aynısını hayvanlar için istemesi de mucize değildir.

Aynı şekilde, Dominick, “[f]eminizm ve veganizmin ortak 
bir çok yanı olduğunu ve her birinin diğerinden öğrenebileceği 
ve öğretebileceği bir çok şey oladuğuna” (Hayvan Kurtuluşu 
ve Sosyal Devrim) işaret eder. Dominick’e tamamen 
katılıyoruz — her ikisi izole bir şekilde sömürünün basit bir 
biçiminin üstesinden gelme çabasının liberal biçimleridir. 
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Best ve hayvan kurtuluş hareketi tarafından savunulan bir 
çok eylemin yanlızca birer sivil itaatsizlik eylemleri olduğuna 
dikkati çekmek gerek. Bu eylemler belirli kanunlara karşı çıksa 
da, amaçları hayvan sömürüsünü koruyan belli yasaların 
adaletsiz olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini göstermektir. 
Best, Veganizm: Kaybedemeyeceğimiz Savaş adlı 
konuşmasında şöyle diyor; “kanunları çiğnemeye başlayın, 
sivil itaatsizliğe katılarak başlayın. Kahrolsun yasalar! Yasalar 
yanlış olduğunda, doğru olan şey onları çiğnemektir! Şimdi 
size radikalmişim gibi geliyorumdur? Ben sadece Gandhi 
ve Martin Luther King’den alıntı yapıyorum.” Yasaların 
çiğnenmesi gerektiğine katılıyor olsak da, onları sadece 
‘yanlış’ olduklarında çiğnememiz gerektiği gibi bir liberal 
öneriyi reddediyoruz. Anarşistler olarak, bizler tüm yasaları 
reddediyoruz. Hele ki, devletten ‘sadece’ daha fazla yasa 
dilenen Gandhi ve King’in arzularıyla hiç işimiz olmaz.

Steven Best – Hayvan Hakçısı
Best’in hayvan haklarını koruduğu sürece yasaları 

desteklediğinden dolayı sivil itaatsizliği savunmasında 
şaşıracak bir şey yok. “Hakların, kısaca, kapitalist elitler 
tarafından kapitalist elitler için yapıldığının” bilincide olsa 
da, “hayvan kurtuluşu için kritik bir araç olarak geçmişteki 
tüm insan kurtuluş mücadelelerinin amaçlarına hizmet eden 
haklar söylemini bir kenara bırakmanın büyük bir stratejik 
hata olduğunu” (Devrimi Yeniden Düşünmek) belirtiyor. 
Bizler devlete haklar için yalvarma yoluyla hangi kurtuluş 
mücadelesine yardım edilmiş olduğunu çok merak ediyoruz. 
Devlet tarafından onaylanmış herhangi bir hakkın devletin 
çıkarına hizmet ettiğinden -ya doğrudan iktidara fayda sağlar 
ya da isyanı boğar- ödüllendirildiği açıktır. Best şunu kesinlikle 
anlamalıdır ki, hayvan kurtuluşu mücadelesinde elde edilen 
bazı kazanımlar (daha büyük kafesleri, serbest dolaşan 
hayvanların etleri, vs. ) sadece tüketicilere ‘mutlu et’ sağlayan 
et endüstrisinin devamına yardımcı olmuştur.

Yanlışa düşmeyelim, yeşil kapitalizm halen 
kapitalizmdir ve hiçbir şekilde iyileşme değildir.

Ancak Best “haklar kavramının isyanı ve politik hayal 
gücünü alevlendirmeye [ve] kapitalist sömürüye karşı eleştirel 
bir eğilim ve içten bir eleştiri sağlamaya devam ettiğini” iddia 
eder. (aynı kitapta) Öyleyse, bu neredeyse hiç radikal değildir 
ve kesinlikle anarşist değildir. Haklar kavramı isyan ateşini 
boğmaktan ve insanları hakim sosyal düzeni yıkmaktansa onu 
reforme etmeye itmekten başka bir şey yapmaz. Best, hatta 
“devletçi olmayan bir toplumda, hakların ‘kalmayacağını’” 
söyler. (aynı kitapta) Peki ama muhtemelen zafer olarak 
görülen haklar neden ‘kalmayacak’? Haklar için mücadele 
eden bir hareketin nihayetinde yasalarla ve mutlak ahlakla 
somutlaştırılan bu hakları korumak için savaşması akla 
daha yatkın gelmiyor mu? Kurtuluş projesi devlet tarafından 
onaylanan metotları kullanamaz veya savunamaz çünkü bu 
şekilde sadece devleti güçlendirir.

Üstün vegan ahlakçılığı
Anarşistler olarak bizler, sadece tüm yasalara karşı 

değiliz, aynı zamanda bireysel özgürlüğümüzü kısıtlayan 
herhangi bir yapıya da karşıyız. Aslında, bizler gelecekteki bir 
toplumun evrensel ilke ve ahlakı geliştirmek zorunda olduğu 
solcu görüşüne karşıyız. Bu eleştiri,  ahlakın ve yasaların, 
eylemlerimizi nasıl yöneteceklerini belirleme konusunda özdeş 
olduklarını gösteren Max Stirner’in Biricik ve Mülkiyet’inden 
etkilenmiştir. Ahlaklar sabit değerlerdir ve sonra şartlara 
bakılmaksızın evrensel olarak uygulanır. Hayvan kurtuluş 
hareketini de kapsayan siyasi sol, sadece ahlaklı yaşamanın 
değil, onları sosyal değişime etki eden araçlar olarak 
kullanma eylemi olan ahlakçılıkla haşır neşirdirler. Ahlakçılık, 
deneyimlediğimiz benzersiz durumlara uygulasınlar ya da 
uygulamasınlar, bireylerin özgürlüğünü bu inşaa edilmiş 
inançlarla yaşamaya zorlayarak  kısıtlar. Yaşamlarımızı 
herhangi bir yapı zoruyla yaşamayı reddediyoruz ve aksine 
gerçek arzu ve tutkularımıza göre yaşamak istiyoruz.

Steven, “Hayvan özgürlüğünün ahlaki evrim ve politik 
mücadelede sonraki zorunlu ve mantıklı gelişme olduğunu” 
söylüyor. (Devrimi Yeniden Düşünmek) Anlatmak istediği 
‘ahlaki evrim’ diğer canlı varlıkları öldürmenin ve tüketmenin 
her zaman yanlış olduğu ahlak ilkesine başvurmaktır. Bunu 
evrensel bir ilke yaparak belli koşullarda yaşamak için geçerli 
bir yol olarak belirleyebilsek de, hayvan kurtuluşçular dünya 
ile etkileşebileceğimiz yollara sınır koyarlar.

Ancak Best, “insanların öldürülmesine karşı yasaklar 
konulması [hayvanların öldürülmesine yasaklar 
konulmasından]  daha az mı ‘totaliterdir’?” diye sorduğunda 
soyut bir kavramın evrensel olarak uygulanmasına net 
bir şekilde karşı olmadığını göstermektedir. (aynı kitapta) 
İnsanların veya hayvanların öldürülmesine karşı herhangi bir 
evrensel yasa aynı oranda totaliterdir ve anarşistler olarak 
bizler bu gibi yasakları reddediyoruz. Best, “tür gözetmeksizin 
herhangi bir sömürü biçimini yasaklayan evrensel bir 
demokrasi ilkesine dayanan gelecekteki bir toplum 
savaşmaya değerdir.” der. Bizler gelecekte yaşamlarımızın 
herhangi bir yönüne hükmeden evrensel ilkelere dayalı bir 
toplum için savaşmakla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Geleceğin 
nasıl olacağını tarif etmekle ilgilenmiyoruz – her birey ve 
bireylerden oluşan her grup, yaşanmış deneyimlerine dayalı 
olarak kendi yollarına kendileri karar vermek durumda 
olacaklardır.

Temsiliyet sorunu
Anarşist proje kendi yaşamlarımızı geri kazanmanın 

yollarından birisi olduğundan, tüm temsiliyeti reddeden bir 
proje olmak zorundadır. Bizim adımıza konuşmaya kalkışan 
herkese karşıyız ve kendimizden başka kimsenin arzularının 

sesi olmakla ilgilenmiyoruz. Hayvan kurtuluşu hareketi, 
hayvan kurtuluşçular hayvanlar adına hareket ettiklerinden 
doğası gereği temsiliyete dayalıdır. Best, “hangi dilde 
tanımlarsak tanımlayalım, aydınlanmış insanlar hayvanlar 
adına konuşmalıdır” (aynı kitapta) diyerek en azından bunu 
açık bir şekilde kabul eder. Belki de temsiliyetin tanımı Best’in 
kafasını karıştırmıştır, çünkü bu kesinlik “temsili demokrasi 
efsanelerine karşı çıkan” (aynı kitapta) bir hareketin düşüncesi 
olamaz.  Hedefimiz hayvanların ihtiyaçlarını temsil etmek 
olmamalıdır, çünkü bu bizi varolan toplum içerisinde kendi 
koşullarını geliştirmeye yönelik reformist bir pozisyona 
hapseder. Bizler, hayvanlar da dahil, herhangi biri adına 
konuşan ‘aydınlanmış’ insanlara gereksinim duyulmayacağı 
yeni bir ilişki biçimi yaratmaya çabalamalıyız.

4. Hayvan Özgürlüğünün Ötesi
Feminizm gibi, hayvan özgürlüğü de tek bir zulüm biçimine 

karşı bir tepkidir ve belirli bir ilişki içerisindeki güç dinamiklerini 
değiştirme çabasıdır. Sergilediğimiz baskıcı davranışlar 
tartışmaları tahakkümün gündelik yaşamda nasıl tezahür 
ettiğinin yeni bir anlayışını geliştirmekte bizi yardımcı olurken, 
belirli davranışlara odaklanmak sadece bize dayatılan sosyal 
rollerin kuvvetlendirilmesine hizmet eder.

Hayvan kurtuluşu, tüm liberal hareketler gibi insan-
hayvan arasındaki güç ilişkilerini dengelemeye yönelik bir 
çaba olduğundan dolayı, hayvan kurtuluşçular bunu gücün 
eşitleneceği şeklinde tanımlayarak ahlaka bel bağlarlar. 
Birincisi, genelde hareketin en ‘radikal’ unsurları içerisinde 
ifade edilen şey, hayvanların birer birey olarak varsayılması 
ve insanların gözden çıkarılamaz haklarına onların da sahip 
olması gerektiğidir. İkincisi ise, bir hayvanı tüketme eyleminin 
doğası gereği şiddete ve tahakküme dayandığıdır. Hayvan 
kurtuluşçular bu argümanların kimi zaman birini kimi zaman 
da ikisini birden kullanabilirler, ancak ayrı olduklarından 
bunların üstesinden benzer şekilde geleceğiz.

İlişkiye tuğla koymak
Daha evvel de tartışılmış olduğu gibi, varolan toplum 

tahakkümün çeşitli kurumları tarafından bize dayatılan 
sosyal rollerden oluşmaktadır. Bu sosyal rollerin amacı 
bizleri kendimize yabancılaştırmaktır,  dolayısıyla bizim 
özgür bireyler olarak yaşamamızı engellerler. İnsan-hayvan 
ilişkisi bu sosyal rollere verilecek örneklerden birisidir. Bu 
toplumda, insanlar özneler olarak görülürken, hayvanlar 
ise bizim tüketimimize sunulmuş nesneler olarak görülürler. 
Hayvan kurtuluşçular gücün bu dengesizliğinin farkındadırlar, 
ancak onlar insan-hayvan ilişkisi içerisindeki güç ilişkisini 
değiştirerek hayvanları birey statüsüne yükseltmek gibi 
tipik liberal bir tepkiyi benimserler. Örneğin, Walter Bond, 
hayvanlara insanlara davrandığımız gibi davranmamız 
gerektiğini göstermek için “Çöpe atılmış bir emekçi çocuğunun 
ölü ve parçalanmış bedenini yermiydiniz?” diye sorar. (Üstün 
Vegan Gücü)

Bu, feminislerin kadınları insan seviyesine yükseltme 
arzularına benzer. Feministler erkek-kadın ilişkisindeki güç 
dengesizliğinin farkındadırlar ve hayvan kurtuluşçular gibi 
ilişki içerisindeki gücü eşitleyerek bu dengesizliği düzeltmeye 
çalışırlar. Kavramakta zorlandıkları şey şu ki, sosyal 
rollerle doldurulduğu sürece, ilişkiler anlamlı bir biçimde 
değişemeyecektir. Not Yr Cister Press websitesinde işaret 
edildiği gibi, “patriarki sadece gerçekleştirilmeye devam 
ettiği sürece varolur — yani, erkeğin rolü yerine getirildiği 
sürece. İstediğimiz şey, gayet basit – sermayenin hizmetinde 
ve sermaye tarafından dayatılan diğer kararlaştırılmış roller 
gibi – onun yok edilmesidir.” Basit bir şekilde patriarkinin 

yerine türcülüğü, erkeğin yerine insanı koymak ve bu 
açıklama hayvan kurtuluş hareketinin eksikliklerini gösterir.  
İlişkide güç dengesini değiştirmeye kalkışmak yetmez. Bize 
dayatılan sosyal rollerin ötesine geçmek zorundayız - erkek 
rolünün, kadın rolünün ve hatta insan rolünün ötesine. Bizler 
hayvanlara yönelik insan tahakkümüne dayalı insan-hayvan 
ilişkilerini yıkmak ve arzularımızı ve tutkularımızı yansıtan yeni 
ilişkiler yaratmak zorundayız. Tahakküme dayalı ilişkileri daimi 
kılan kurumlara yönelik bir saldırı projesiyle birleştirirsek, bu 
dahil olacağımız isyankar projenin bir parçası olacaktır.

Bu yeni ilişkilerin nasıl gelişeceğini tanımlamakla 
ilgilenmiyoruz. Ancak, insan-hayvan ikiliğinin ötesine 
geçmiş olan toplulukların tek örneklerinin sözümona ‘ilkel’ 
toplumlar olduğunu kabul etmek önemlidir. Kendilerinin 
yeryüzünün parçası olduklarına inanan, yerli halklar insanları 
hayvanlardan ayrı tanımlayan sosyal roller olmadan 
yaşamışlardır. Bu, belli bir yaşam biçimine döndüğümüz 
primitivist bir pozisyonu savunduğumuz anlamına 
gelmez — geleceğin neye benzeyeceğine dair tanımlar 
yapmakla ilgilenmiyoruz, ne de yerli halkların yaşanmış 
gerçek deneyimlerini önemsiz kavramlara dönüştürmeye 
çalışmıyoruz. Sadece, bu bireylerin insan-hayvan ikiliği 
olmadan yaşamayı becerdiklerine ve hatta bunun bizim 
hedefimiz olması gerektiğine işaret etmek istiyoruz. Kendi 
seçimimiz olan ilişkileri yaratmaya başlar başlamaz, 
yaşamlarımızı bugün bize dayatılan sosyal roller tarafından 
baskı altına alınmamış bir şekilde özgür ve vahşi bireyler 
olarak yaşamaya başlayabiliriz.

Yabanda sistematik şiddet yoktur
Hayvan kurtuluşçular bir hayvanı öldürmenin her zaman 

şiddet ve tahakküm eylemi olduğunu iddia ettiklerinde, 
itirazımız birinci noktaya değil, ikincisinedir. Başka bir hayvanı 
öldürmenin her zaman bir şiddet eylemi olduğuna katılırken, 
şiddetin her zaman bir tahakküm eylemi olduğu düşüncesini 
reddediyoruz. Feral Faun, Asi Vahşilik makalesinde, “şiddetin, 
kendisininin şiddeti mutlaklaştırmadığını” işaret eder.  
Pasifizmin tamamlayıcı bir parçası olduğu makul şiddetin 
sosyal sistemi, bir sistem olarak kendisini mutlak kılar.” 
Örneğin, kapitalist sistem bizi kendi seçmediğimiz projeler 
üzerinde hayatta kalmak için çalışma ihtiyacımızın sürekliliği 
gibi temel bir amaç için çalışmaya zorlar. Kendilerini yeniden 
üreten şiddeti kullanan sosyal kurumların yokluğunda, şiddet 
sadece bireyler arasında geçici olarak parlayan olaylar haline 
gelecektir. “Şiddet hayvan etkileşimi durumudur... Yabanda 
sistematik şiddet yoktur, ancak, yerine, belirli hırsların 
geçici olarak açığa çıkması mevcuttur.” (aynı yazıda) Arzu 
ve hırslarımıza göre yaşayan vahşi bireyler olarak, geçici 
şiddet durumlarında yer alabiliriz. Bu anlar sosyal kontrolü 
sürdürmeye yol açmadığından dolayı, böyle bir şiddete 
karşı çıkmanın tek sebebi pasifist bir zihniyet olabilir. Bir 
çoğu pasifizmi uzun uzadıya zaten eleştirdiğinden onun 
problemlerine değinerek can sıkmayacağız.
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YOLANDA’NIN AKIBETI VE 
OTONOM INISIYATIFI

Yolanda, Filipin takımadamlarını ziyaret etmiş olan en yıkıcı 
kasırgalardan birisidir. Kasırga, Visayas bölgesini, kısmen 

Leyte’yi ve Cebu ve Panay bölgelerinin bazı kısımlarını vurdu. 
Süper kasırga Yolanda takımadada arkasında binlerce ölü 
bıraktı, ticari ve yerleşim yapılarını yıkıp geçti,  elektriklerini 
tamamen kesti; tarım ve geçim kaynakları tamamen iptal oldu 
bu da milyarlarca kayba yol açtı. Yıkım o kadar büyüktü ki, 
hayatta kalanlarda inanılmaz etkilere neden olmuştu.

Hükümetin müdahalesi insanların daha fazla 
mahvolmasına neden oldu

Filipin takımadaları fırtınaların getirdiği felaketin ön 
cephesindedir. Bu, hazırlık ve rehabilitasyon açısından otorite 
olması gereken hükümetin özellikle kaçırmasının imkansız 
olduğu genel bir bilgidir. Leyte’de ortaya saçılmış çok sayıda 
ölü insan kayıpları azaltmak için hükümetin hazırlayıcı 
mekanizmaları oluşturma yetersizliğine dayandırılabilir, Filipin 
hükümeti fırtına dalgalanmalarından dolayı geçmiş yıkım 
deneyimlerimizden herhangi bir şey öğrenmiş değildir.

Tacloban şehrindeki ve diğer beldelerdeki yağmalama ve 
şiddet olaylarıyla bağlantılı haberler kirli politikaların, ihmal 
ve bozulmanın etkileridir. Sistematik ve etkili müdahaleler 
sağlamak açısından yetersiz olan hükümet insanların 
öfkelenmesine neden oldu; yiyecek kıtlığı bir mesele değil. 
Geçtiğimiz bir kaç haftadan bu yana Filipinlere yönelik küresel 
bir ilgi var; mal ve hizmete yönelik bağışlar ve nakit desteği 
çok yoğun olarak geliyor.

Cebu ve Malina limanlarında malzeme dolu gemiler sıraya 
girmiş durumda; hükümet ve şirket hesaplarına (medya) 
milyarlarca para akıyor;  buna karşın kurbanlar yiyecek için 
çırpınıyor. Hissi ve yiyecek güvensizliği hissi insanları öfkeyle 
hareket etmeye zorluyor.

Bu afet küresel kamuoyunun şahit olduğu en yıkıcı 
afetlerden biri, dayanışma ruhu iyileşme ve rehabilitasyon 
açısından cesaret verici ve çok etkilidir, ancak hükümetin 
yozlaşmış uygulamaları bu dayanışmanın altını kazımıştır; bu 
korkunç olaydan iki hafta sonra bile Leyte’de insanlar halen 
aç, evsiz ve tıbbi destekten yoksundu; işe yaramaz ve zararlı 
maddeler heryerdeydi. Yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçların 
fiyatları ikiye katlanmıştı; elektriksizlik kurbanları sömüren 
kazançlı bir iş haline geldi. Yerel şirketler insanların kendi 
önemli aydınlatmaları ve mobil telefonları için yüksek oranda 
şarj hizmetleri sundular.

Genel olarak, hükümetin süretle ve uygun bir şekilde 
müdahale edememesi durumu daha da yıkıcı hale getirdi

Bu bağlamda, Mobil Anarşist Okul doğrudan eyleme 
geçmeye karar verdi; hükümetin yozlaşmış etkisinden paçayı 
kurtarmak için bir eylem gerçekleştirdik. We gathered support 
from Yerel Otonom Ağ’dan (LAN), bağımsız kolektiflerden ve 
gruplardan ve uluslararası ağlardan destek topladık.

Filipinler: 

Elektrik rehabilitasyon ve iyileşme süreci açısından çok 
önemliydi, o nedenle toplumun önemli aydınlatmalarını, 
fenerlerini ve mobil telefonlarını bedava şarj edebilmeleri 
amacıyla 150 watt’lık bir güneş panelini oluşturmak için 
kaynakları sağlamlaştırma çabalarına odaklandık. Bir haftalık 
ısrarlı destek çağrımızdan sonra, 160 watt’lık bir güneş paneli, 
10 amperlik güneş kontrol dinamosu, 500 wattlık inverter ve 
12 volt/50 amperlik marş aküsü tedarik ettik.

Adalar arası yolculuk
20 Kasım’da dolaşmaya başladık; gönüllülerden oluşan 

tayfamız bir hafta boyunca çeşitli ihtiyaç maddeleriyle dolaştı; 
15 aileyi rahatlatacak düzeyde hazırlıklıydık. Ekipmanlarımızın 
kullanılabildiğinden ve iyi durumda olduklarından emindik. 
Leyte’ye ulaşmak için otobüs yolculuğu en pratiği ve 
ucuzuydu. Cubao Quezon şehrini sabah dokuzda terk ettik, 
Manila, Laguna ve Quezon’a bağlanan yolu aştık; Sorsogon 
ve Samar arasındaki denizi feribotla geçtik.

Yolculuk sırasında, Leyte’nin bir çok semtinde geniş 
ölçekli hasara şahit olduk; Yolanda’nın şiddetli yıkımı 
Samar ve Leyte’yi bağlayan bir köprü olan San Juanico’yu 
geçtikten sonra başlıyordu. Tacloban’daki durum nisbeten 
sakindi, insanlar şehrin yıkıntıları arasından kendi evlerini 
yeniden inşaa etmek için işe yarar malzemeleri toplamaya ve 
kurtarmaya çalışıyordu. San Miguel beldesine düzenli olarak 
giden herhangi bir ulaşım bulamadığımızdan pahalı bir cip 
kiraladık. 21 Kasım’da saat dörtte Barangay Libtong, San 
Miguel’e ulaştık.

Solar Şarj İşlemleri

1. Gün
Asıl operasyonumuz 22 Kasım’da başladı, we 

accommodated at least 40 units of flashlights and mobile 
phones and we reserve more units to be charged on the 
following day. Ailelerle gayri resmi bir tartışma düzenledik. 
Dertleri, kederleri ve zorluklarını paylaşmaları için 
konuşmalarını sağladık. Maalesef, iletişim amacıyla bedava 
telefon ve bedava internet verme planımız şebeke sinyal 
vermediğinden dolayı gerçekleşemedi.

2. Gün
Yağmuru getiren alçak basınçtan dolayı güneş ışığı 

zayıftı; daha etkili şarj işlemleri için bataryalarımızı şarj 
etme işlemlerini durdurmaya karar verdik. Veri toplamak 
için yerelliklerle ve barangay (semt) yetkilileriyle röportajlar 
ve tartışmalar düzenledik. Şarj için çok fazla telefon ve el 
feneri geliyordu ancak öğlende şarj işlemlerini durdurmuştuk 
ve insanları geri çevirmek zorunda kaldık çünkü çok kısıtlı 
birimler için enerji sağlayabiliyorduk.

3. Gün
Şarj işlemlerine devam ettik; çok fazla insan gelmeye 

başlamıştı. İyi ki güneş tüm gün parlıyordu ve en az 30 

birimi şarj edebildik. Düşük voltaj durumundan kaçınmak 
için birim sayısını azalttık. Semt yetkililerinin ve Filipin hava 
kuvvetlerinin yardım dağıtım süreçlerini gözlemledik.

4. Gün
Telefonları ve el fenerlerini almaya devam ettik ancak 

sınırlı sayıda birimi şarj edebildik. Bataryalarımızın 
boşalmaması için güneş panelimizin kapasitesini günde 
sadece 30 birimle sınırladık.

5. Gün
Güneş paneli ekipmanımızı işletmeye devam edecek 

ve şarj hizmetlerini çabuklaştıracak olan yerel gönüllüler 
için bir oryantasyon eğitimi düzenledik. Gönüllülerin bedava 
şarj hizmetini devam etmeleri için basit işlemlerini ve bakım 
süreçlerini öğrendiklerinden emin olmak istedik.

Manila’ya gitmek için uçağa bineceğimiz Cebu’ya feribotla 
geçtiğimiz Ormoc şehrine yolculuğa koyulduk. Quezon şehrine 
zamanında varmamız gerekiyordu çünkü Evanjelik ağ ile bir 
iklim konferansımız vardı.

İleriye Dönük Yollar
Hükümetin yetersizliği ve yozluğunun süper kasırganın 

kendisinden daha da yıkıcı olduğu kanıtlanmış oldu. Bu 
yüzden, insanları, kolektifleri, özel sektörleri ve otonom ağları 
hükümetsel süreçlerden kaçınmak için doğrudan eylemeye 
çağırdık. Çünkü ikmal malzemeleri sadece otoritelerin erişim 
sağlayabileceği depolarda bitmek üzereydi. Anormalliklerle 
alakalı bir sürü haber dolanıyordu, hükümetin temel ikmal 
malzemelerini nasıl kendi çıkarları için kullandıklarına şahitlik 
ettik. Otoriteler tarafından binlerce çoprap dolusu pirinç ve mal 
saklanıyor ve temel ihtiyaçlara erişimi olamayan ailelere çok 
kısıtlı miktarda yardım yapılıyor.

Kendi açımızdan, güneş enerjisi teçhizatımızın 
kapasitesini büyütmek istiyoruz. Daha fazla telefon ve feneri 
şarj edebilmek için 300 waatlık bir güneş paneli, 30 amperlik 
güneş kontrol dinamosui 2500 inverter, iki birimlik 3SM bakımı 
ve şarjedilebilir aküler istiyoruz. Her afette ve elektrik kesintisi 
durumunda ani müdahalede bulunacak bir Solar Gerilla 
Otonom Müdahale Ekibi organize ediyoruz.

Aralık’ın ilk haftasında yardım, tıbbi destek ve sorun tespit 
etkinlikleri sağlayacak bir kamp organize ettik, işlemlerin 
boyutu, hızlı ve genişleyen bir ağın desteği ve katılımına 
bağlıdır.

Bu inisiyatifle ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya 
bağışta bulunmak isterseniz bu adresle bağlantı 

kurun: aschool@riseup.net
Onsite Infoshop Philippines

www.is.gd/aZb1Hf

Suça ve suçluya övgü

Geniş kitleler çevik kuvvetin 
saldırılarına artık onay 

vermiyor. İnsanların önemli bir 
kısmı zalim ağalara, devletlere 
karşı direnen suçlulara karşı 
sempati duydu, hala da duyuyor. 
Fakat kolluk kuvvetleri zaten 
meşruluğunu direnişçileri, 
isyancıları öldürmesinden değil 
‘halkın huzuru’ndan alıyordu. Peki 
ya hep ötelenen adi suçlular?

Polisin meşruluğu nasıl 
kırılır?

Hırsızlığı, kaçakçılığı, 
dolandırıcılığı, gaspı, 
serseriliği, vandalizmi, trafik 
canavarlığını meşrulaştırarak 
kırılır. Uyuşturucuyu, yasadışı 
seks işçiliğini, sahteciliği, adam 
kayırmayı, rüşveti, vergisiz bütün 
işleri meşrulaştırarak kırılır. 
Yasadışılığı, suçu ve suçluyu 
överek; var oluşları sistem karşıtı 
olan insanların yanında durarak 
kırılır. Mülklerinin güvenliği 

nedeniyle strese girmenin, gece 
rahatça dolaşamamanın, evinde 
huzurlu bir şekilde yatamamanın 
sistemin işleyişinin bozulduğu 
anlamına geldiğini bilerek kırılır.

3. Sayfa haberlerini 
yalanlayarak, korku toplumunu, 
herkesin birbirine olan düşmanlığını 
parçalayarak, ‘kötülük’ – ‘kötü insan’ 
gibi algıları yok ederek kırılır.

” Gündüz İŞİNİZE rahat gidip 
gece rahat dönebilmeniz için biz 
gece gündüz çalışıyoruz” İŞİNİZE 
İŞİNİZE!

Kötü kimdir?
Kötü insan değildir ama 

politikacı, subay, savcı, çevik 
kuvvettir; kötü insan değildir ama 
HES’te şantiye şefi, köprüde inşaat 
mühendisi, petrol şirketinde kimya 
mühendisidir; kötü insan değildir 
ama kişisel gelişimci, psikiyatrist, 
ilkokul öğretmenidir; kebapçı sahibi, 
mezbahada müdür, hayvan deneyi 
yapan bir araştırmacıdır; kötü insan 
değildir ama reklamcı, pazarlamacı, 
ana akım medyada habercidir; 
kötü insan değildir ama aile reisi, 
‘erkek’ babası, ‘kız’ annesidir; kötü 
insan değildir ama her gün polisi 
meşrulaştırmaya devam eden bir 
insandır.

Aranızdayız, alışın!
Adi suçlular bütün kıyametlerden 

sağ çıkmayı başarır. Böcekler ve 
bakteriler gibi. Böcek ilaçlarının, 
antibiyotiklerin, karakolların, ahlak 
polislerinin, banyo temizleyicilerinin, 
organize suçlarla mücadelenin 

saldırılarına rağmen yine de 
hayattalar. Durduramayacaksınız 
kirlilerin coşkun akan selini!

Hazırlanın.
Mülklerinizin elinizden 

alınmasına, AVM’lerin 

kapanmasına, marketlerdeki 
çeşitliliğin son bulmasına, kıyafet 
alacak mağaza bulamamaya, 
otobüslerin çalışmamasına; 
çöpçü, kapıcı, kuaför, kasiyer, 
kağıt toplayıcı gibi kölelerin, 
kadınların, eşcinsellerin, çocukların 
ayaklanmasına hazırlanın. Polissiz 
bir dünyaya hazırlanın. Polissizlik 
kasırga gibidir, bütün şehri yerle 
bir eder; egemenliği de doğaya 
ve adi suçlulara verir. Kasırga 
için öz-savunmanızı ve kasırga 
sonrası şehirleri yeniden düzene 
sokamamaları için gerekli tedbirleri 
alın.

” Sırf işgal ettiğiniz bu 
dünyaya empoze ettiğiniz 

bakış açısı ve davranış 
biçimine uymadığım için beni 
terörist ilan ettiniz. Ben de sizi 

gereksiz ilan ediyorum! “

Subcomandante Marcos
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OKMEYDANI GEZI’DIR

Bundan böyle her ayaklanma ve bu yönde bir ilerlemede 
sürekli anacağımız Gezi direnişinin kazanımlarının 

devlet tarafından sönümlendirilme planlarının kurbanıdır Burak 
Karamanoğlu. Suçlu devlettir. Çünkü devletin çocuğu olmaz. 
Devletin katilleri ve kurbanları vardır. Burak Karamanoğlu 
da devlet tarafından katilleştirilmek için meydana sürülmüş 
bir kurbandır. Ancak onun kurbanlığı buraya kadardır. Bu 
kurbanlığın, öz savunma ilkesiyle hareket eden ve yaşam 
alanını savunan devrimciler için bir noktadan sonra geçerliliği 
olamaz. Çünkü mahalleler, o mahallelerde yaşayan halk ve o 
mahalleler için bedel ödeyenler tarafından, savunulmalıdır.

Devletin çocuğu olmaz. Ancak halkların çocukları vardır. 
Berkin o çocuklardan biridir. Burak da o çocuklardan biri 
olabilirdi. İkisi de yoksul mahallelerde doğmuş, yoksullukla 
büyümüş, aynı devlet tarafından açlıkla terbiye edilmeye 
çalışılmıştır. Berkin küçük yaşta devrimcilerle tanışıp adalet 
ve özgürlük mücadelesinin bir ucundan tutmuş ve bu 
mücadelenin ölümsüzlerinden biri olmuştur. Burak ise “Ya 
devlet başa, ya kuzgun leşe” sözünü dilinden düşürmeyen 
ağabeylerinin arasında, zulmün ve zorbalığın bir neferi 
olmak için telkin edilerek yetiştirilmiştir. Bu iki varoluş biçimi 
arasındaki farka ve sebeplerine dair söylenecek her şey 
son derece önemli olmakla birlikte başka bir yazının konusu 
olabilir. Onun için biz konumuza dönelim.

Öncelikle yukarıda bahsettiğimiz kazanımlardan söz 
edelim. Gezi direnişi, devlet tarafından yıllarca aralarına 
duvar örülenlerin bu duvarı yıkmalarıydı bir bakıma. Kürdistan 
gerçeğinden “habersiz” olanların Kürtlerin hikâyelerini ilk kez 
kendilerinden dinlediği; suyu içilmez zannedilen Alevilerin 
sularının barikatlarda Sünnilere hayat verdiği ve aynı biçimde 
karşılık bulduğu; LGBTİ lerin zannedilenin aksine “hasta” 
olmadıklarının fark edildiği; hayvanların ayaklar altında 
dolaşan yaratıklar olmadığı ve yeryüzünün bir parçası 
olduklarının kabullenildiği; renkli camın ardında ulaşılmaz 
gözüken ünlülerin ünsüzlerle aynı ağacın altında oturduğu bir 
nefesti Gezi direnişi. Şimdi devlet bu nefesi kesmek istiyor. 
Bu nefesi kesmek devlet için nefes almak demek. Toplumsal 
hiyerarşik ilişkilerde gizli olan devlet etnik kimlikler, cinsler ve 
türler arasındaki hiyerarşinin ortadan kalkmasının kendisi için 
ciddi bir tehdit olduğunun gayet farkında çünkü. O nedenle 
şimdi Alevi ve Kürt mahallelerine tekbirlerle saldırıya geçmiş 
durumda.

Gezi’nin devleti rahatsız eden toplumsal biraradalığının en 
önemli yanlarından biri de yıllarca “marjinal” etiketlemesiyle 
halka tanıtılan devrimci muhalefetin halkla yakın temas 
kurması oldu. Bu temasla birlikte bu marjinallerin aslında 
halkın kendisi olduğunu gören oldukça geniş bir kesim 
devletin bir yalanıyla daha tanıştı. Bu temas sokaklardaki 
direnişin daha çetin, daha organize ve devleti daha zorlayan 
bir biçim almasına yardımcı olurken, insanlar için de artık 
“direniş” kelimesi korkulacak bir şey olmaktan çıktı. Direniş 
“meşru” devlet – polis “gayri meşru”ydu. Direniş sürerken 
alanlardaki insanların taş atan ve atmayan olarak ayrıştırılıp, 
devrimci muhalefetin unsurlarının hedef gösterilmesi ve 
bu yolla direnişin “iktidar” açısından daha tehlikeli bir hâle 
gelmeden kontrol edilmesi çabalandı. Bu çaba Gezi direnişinin 
önünü kesmek ve onu ortadan kaldırmak için devletin 
kullandığı sayısız taktikten biriydi. Bu ve benzeri ayrıştırma 
çabaları, bazı mahallelerde sivil faşistlerin direnişçilere 
saldırması, yoğun polis şiddeti, medya aracılığıyla toplumun 
yönlendirilmeye çalışılması vs. Ancak bunların hiçbirinin 
tutmadığını hep birlikte Berkin’in omuzlar üzerinde taşındığı 
vakit gördük. Bunca korku politikası, karalama çabası, şiddet 
ve işkence Berkin’in peşinden milyonların sokağa dökülmesini 

engelleyemedi. Bizim gözlerimizin yaşını tutamadan 
baktığımıza devlet dehşetle bakıyordu. Bizim gördüğümüz 
yerde zorbalığa karşı milyon tane sesin oluşturduğu barikat, 
devletin gördüğünde ise bizzat Azrail vardı.

Bu durumda iktidarın yapması gereken; hiçbir taktiğin işe 
yaramadığı bir birlikteliği dağıtmak ve bunu yaparken gelişen 
olaylardan hem devrimci muhalefeti sorumlu tutarak onu 
halktan uzaklaştırmak, hem iktidarının giremediği mahalleleri 
yeniden yapılandırmak için darmadağın etmek ve bunun için 
“meşru zemin” sağlamak, hem de oy kavgası içinde olduğu 
rakiplerinin, çeşitli söylemlerle işin içinde olduğunu göstererek 
geceleri sarılarak uyudukları sandıktan gözü yaşlı çıkmamayı 
sağlamaktı.

Burada asıl önemli olan söz konusu tehlikenin geçmesini 
usulca beklemenin, bir başka deyişle “provakasyona 
gelmeyelim” söylemlerinin direnişi ilk elden ortadan 
kaldıran şey olduğunun farkına varmak gerekliliğidir. Tıpkı 
devrimcilerin öz savunmalarının “provakasyona gelmek” 
olarak adlandırılmasının direnişi kendi ellerimizle diri 
diri gömmek olduğunun farkına varmak gerekliliği gibi. 
Berkin’in uğurlanmasından sonra mahalleye dönen ailesinin, 
arkadaşlarının, yoldaşlarının, komşularının ve bütün mahalle 
halkının karşısına çıkan ve saldıran silahlı faşist güce 
karşı devrimcilerin yapabilecekleri tek şey ne pahasına 
olursa olsun yaşam alanlarını korumaktır. Devrimcilerin 
kendi canlarını ortaya koyarak gerçekleştirdikleri savunma, 
bir mağdur görünümü verilmeye çalışılan ve saldıranlar 
arasında yer alan Burak Karamanoğlu “pahasına” olmuştur. 
Ortada bir provokasyon vardır, devletin olduğu her yerde 
olduğu gibi. Ancak provokasyona verilen her karşılık 
provokasyona gelindiği anlamını taşımaz. Bu provokasyona 
karşılık devrimcilerin ortaya koydukları eylem – savunma 
doğrudan hepimizin sahiplendiği Berkin’i korumaktır. Kaldı ki 
o mahallede yaşayan insanlar bunu provokasyona gelmek 
olarak görmüyorlar. Bize sorarsanız bir bildikleri vardır.

Evini, mahallesini, yanındaki canlıyı koruyanların yaptığını 
provokasyona gelmek olarak adlandırıp, faşist güruhun 
“kayıp”larına devrimcilerin mağdur ettikleri gözüyle bakmak ve 
bunu dillendirmek, Gezi direnişinde omuz omuza çatıştığımız, 
günlerce sokaklarda her şeyimizi paylaştığımız isyan 
yoldaşlarımızın devlet tarafından “marjinalize” edilme çabasını 
desteklemekten başka bir işe yaramayacaktır. Gezi’nin 
başından beri anılan o masumiyet böylece kirlenecektir. 
Çünkü Gezi’nin masumiyeti taş atmak ya da atmamak 
üzerinden hayata geçen bir olgu değildi. Gezi’nin masumiyeti 
yukarıda sözünü ettiğimiz o toplumsal biraradalıktı. Şimdi 
o biraradalığa vurulan darbelerde devlet dışında bir suçlu 
aramak hem bizi Gezi’den uzaklaştıracak, hem de aylarca 
süren isyan yoldaşlığımıza ihanet etmemize neden olacaktır. 
Kaldı ki devlet zorbalığının ve buna karşı direnişin hatırı sayılır 
bir tarihe sahip olduğu bu mahalleler kendi tarihleriyle birlikte 
Gezi’nin yarattığı umudu da taşımaktadırlar bu gün.

Direnişin sürekliliği ve Gezi’nin masumiyetinin baki kalması 
ve gitgide büyümesi için bu gün Okmeydanı’na sahip çıkmak 
zorundayız. Çünkü bu gün Okmeydanı Gezi’dir. Gezi’ye 
polisin ve devletin girmesiyle Okmeydanı’na girmesi arasında 
fark yoktur. Sesimiz çıktığı kadar bu devlet provokasyonunu 
teşhir ederken, bir yandan da barikatlara koşmak, 
bulunduğumuz her alanı barikatlara çevirmek zorundayız. 
Çünkü eylem en iyi teşhir şeklidir. Bununla birlikte “bu 
topraklarda Gezi yaşandı” sözünün gerçekliğinin de ölçüleceği 
bir süreçtir bu. Çünkü Gezi yaşandıktan sonra mahallelerimiz 
hâlâ sahipsiz kalıyor ve isyan şehir merkezlerinden aşağı 
inmiyorsa Gezi’nin yaşanmış olmasının hiçbir anlamı kalmaz.

Devlet, bekası için nice kurbanlar verebilir. Ancak biz bir 
Berkin daha, bir Ethem daha vermek istemiyorsak ve özgürlük 
düşlerimizden vazgeçmediysek eğer yerimiz barikatların 
ardıdır. Okmeydanı, Alibeyköy, Sarıgazi, Gazi, Tuzluçayır, 
Armutlu… Bir tane Gezi bizi ne kadar mutlu etmişti! Oysa 
şimdi ne çok Gezi var! Eğer bu Gezilere devlet girerse 
mutsuzluktan ölürüz.

Yerimiz barikatların ardı, devletin tam karşısıdır.
Yaşasın Devrim Yaşasın Anarşi

İSTANBUL ANARŞİ İNİSİYATİFİ

İstanbul Anarşi İnisiyatifinin Coğrafyada yaşanan son olaylara dair bir değerlendirme ve konumlanış niteliğinde ki yazısını yayınlıyoruz.

İşte yukarıda bahsettiğimiz o “kurbanlık” hâli… Bir taşla 
kuş avına çıkan bir iktidarın ve onun geleneğini taşıdığı 
devletin kurbanıdır Burak Karamanoğlu. Kendi hukukunun 
bile sınırlarının çok üzerindeki şiddet, gözaltı ve işkencelerle 
yıldıramadıklarını “yedek güç” leriyle ortadan kaldırma ve 
yeniden meydanlara çıkamayacak hâle getirme çabasıdır 
yaptığı. “Kitlesinin” de taşıyacağı bir fotoğraflarının olması 
gerekiyordu; sokağa çıkacak direnişçilere yapılacak 
faşist saldırıları “meşru” kılmak için. Şimdi o fotoğraf 
Burak Karamanoğlu’nun fotoğrafıdır. Sokaklarda verilen 
özgürlük mücadelesinin topyekun ortadan kalkması 
için devletle direnişçiler arasındaki savaşı, “direnen” ve 
“direnmeyen” insanlar arasına indirme uğraşıdır. Sokağa 
çıkaramadığı “yüzde elli”yi sokağa itmiş, ilk tekmeyi de Burak 
Karamanoğlu’na vurmuştur.

Bundan böyle sokaklar daha çetin bir özgürlük 
mücadelesine sahne olacak şüphesiz. Devlet, üniformalı 
ve sivil olmak üzere bütün güçleriyle saldırıda çünkü şu 
an. Ancak özgürlük direnişten doğduğuna ve teslimiyetin 
kölelikten başka kazandıracak bir şeyi olmadığına göre 
yerimiz gene sokaklar olacaktır. Bu gün bu sokaklar en fazla 
Okmeydanı sokaklarıdır. Bir Alevi, Kürt, yoksul ve devrimci 
mahallesi olarak Okmeydanı devletin kendince her türlü 
haklı sebebinin olduğu bir saldırı sahası bu gün. Gezi’den 
çok öncesinden beri olduğu gibi… Gazi, Gülsuyu, Tuzluçayır 
ve Armutlu gibi… Elbette ki buralarla sınırlı kalmayacak. 
Direnişin sürekli olduğu mahallelerden yaşamın her alanına 
hızlıca yayılarak, her mahallede fiziki ve psikolojik savaşın 
türlü biçimleri sayesinde, Haziran isyanında dirilen toplumsal 
kalkışımız derin bir uykuya yatırılmaya hatta öldürülmeye 
çalışılacak. Bunu yaparken devletin ilk vurduğu yerin 
yıllardır direnen mahalleler olmasına ve yeni baştan yazdığı 
senaryolarda ilk kirletmeye kalktığının Berkin olmasına 
şaşırmamak gerek.
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GERÇEK KARA BLOK LÜTFEN
AYAĞA KALKABILIR MI?

Mısır Kara Blok’unun çekirdek üyeleri, grubu çevreleyen 
gizem ve kafa karışıklığına ek olarak hemen hemen hiç 

vermemektedirler. Your Middle East’ten Goos Hofstee bu gibi 
nadir konuşmalardan birine dahil oldu.

Telefonun öbür ucundaki genç adamın sesi çekingendir. Sesi 
kuşkulu bir şekilde çıkan adam “Size güvenebileceğimi nerden 
bilicem?” diye sordu.

“Bilemezsin”, diye cevap verdim, “ancak sizi istihbarat 
servislerine ispiyonlamakla ilgilenmiyorum” dedim.

Muhammed olarak isimlendireceğimiz bu adamın kaygılı 
olması için bir sebep yoktu. Dahil olduğu küçük arkadaş 
grubu, Protestocular Devrimin ikinci yıldönümünü anarken bu 
Ocak’ta sokaklarda ortaya çıkan gizemli bir grup olan Kara 
Blok’un orijinal çekirdeğini oluşturmaktadır.

Mursi rejimini protesto eden Blok amaçlarını gerçekleştirmek 
için şiddetten kaçınmayacaklarını açık bir şekilde deklare 
ettiler. Aslında, grup o zamandan beri Altıncı Ekim 
bölgesindeki Müslüman Kardeşlerin karargahını ateşe 
vermek, “Kardeşler Online’ın medya ofilerini basmak ve 
Özgürlük ve Adalet Partisinin gazetesinin bürosunu ateşe 
vermek gibi bir kaç şiddet eylemine katıldı.

“Düzensizliğimiz kaostan korur” ve “Kafa karışıklığını önleyen 
kafa karışıklığıyız” gibi sloganlar kullanarak, protesoları Kara 
Blok üyeleri üzerinde şiddetli bir baskıyı tetikledi. Savcılık 
bürosu, yurttaşlardan az da olsa siyah giyinen ve Blok üyesi 
olduğundan şüphendikleri kişileri yakalamaları konusunda 
uyardı.

Sonuç olarak bir insan avı başlatılmış ve bazı yurttaşlar 
aktivistleri güvenlik güçlerine teslim etmiştir. Muhammed’in 
bazı arkadaşlarının da aralarında bulunduğu genç Mısırlı 
erkekler ihanete uğradı veya rasgele olarak gözaltına alındı 
ve “terörist faaliyetlere” katılma suçlamalarıyla tutuklandılar. 
Başkan Mursi’nin iktidardan indirilmesinden bu yana, yeni 
gelen askeri rejim muhalif protestocuları hedef almaya ve 
şüpheli Kara Blok üyelerine gizli soruşturmalar yürütmeye 
devam ediyor. Anonim kalmak bu yüzden sadece grubun 
işleyişinin devamı için zorunlu değil, aynı zamanda da 
üyelerinin kişisel güvenliği için çok önemlidir.

Mısın’ın Kara Blok’u otoriter bir sistemden kurtuluş için 
mücadeleye büyüttüler, çünkü şiddetsiz sivil çabalar 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Grubun taktikleri, protestolarda 
kadın devrimcileri korumak için onlara koruyucu insan 
kalkanı oluşturma planından kaynaklanırken, polisin ve 
silahlı kuvvetlerin barışçıl protestoculara karşı şiddeti Blok’un 
yakında Mursi rejimine karşı savaşacağı anlamına geliyordu.

Kara Blok bu görevi özetlediği ilk açıklaması Youtube’a 
gönderilen bir videoda yayınlandı.  Gürültülü ve agresif bir 
müzikle hazırlanmış klip, İskenderiye şehir merkezinde gece 
yarısı yürüyen ve uluslararası anarşi işareti olan çember 
A’larla donatılmış bazı siyah pankartlar ve bir Mısır bayrağı 
taşıyan maskeli ve kapişonlu gençleri gösteriyordu. Video’da 
deklare ettikleri görevleri; “Müslüman Kardeşlerin faşist 
rejimine ve onun silahlı milislerine karşı savaşmak”tı.

Mursi koltuğundan edildiğinden bu yana, Blok askeri rejimle 
savaşıyor. Blok’un hedefi, ister askeri olsun ister dinci olsun 
herhangi bir diktatöryal rejime karşı “Devrimi savunmak” 
olarak genişlemiştir. Blok üyeleri varolan hiçbir siyasi partiyle 
bağlantısı olmadığını iddia ediyor ve kendi başına sadece 
devlet kurumlarına değil “belirli bir grubun üstünlüğüne dayalı 
belli bir sistemin kontrolüne karşı” duruşlarını koruduklarını 
iddia ediyorlar. Daha da ötesi “en iyi şeyin varolan sistemi ve 
ekonomisini halka ait olan değil sistemin kurumlarını sabote 
ederek vurmak” olduğunu iddia ederler.

Mısır çapında sekizden fazla şehirde fiziksel mevcudiyeti 
bulunan ve gitgide güçlenen bir çevrimiçi profil olan Kara Blok 
halk arasında halen rağbette. Bununla birlikte, bu büyüyen 
mevcudiyet grubun yapısal durumuna doğrudan bağlantılı bir 
sorunu ortaya çıkarıyor. Mısır otoriteleri “Kara Blok’a” münferit 
tanımlanmış bir grup muamelesi yaparken, gerçek daha da 
belirsizdir.

Bir üyesinin ifade ettiği gibi, Kara Blok “politik bir grup değil, 
herkesin tekeline alamayacağı bir fikirdir.” Bu esrarengizlik 
ve bu öz-inanç, Blok’un amaç ve eylemlerinin yükselen 
popülaritesiyle bağlantılı olarak dağınık yapısı Mısır’da 
mantar gibi çoğalan bir çok Kara Blok ortaya çıkarmıştır. 
Kara Blok Yukarı Mısır, Kara Blok Kahire ve Kara Blok Port 
Said gibi Mısır’ın belirli eyalet ve bölgelerinde Kara Blok’u 
temsil ettiklerini belirten bir kaç düzine Facebook sayfası 
mevcuttur. Dahası, hızlı bir Google araması yaptığınızda 
aktivistler tarafından gönderilen bir çok video mesaj, twitter 
beslemesi ve Kara Blok adını ve logosu kullanan sayfaya 
rastlayabilirsiniz.

Mısır’daki anarşistler!

Tahrir-ICN Notu: Burada tüm fikirleri yayınlamadığımız halde, bu Mısır’daki Kara Blok’un oluşumu üzerine bilgilendirici bir makaledir.

Bir çok eylemcinin radikal politikalarıyla ve polisle yaşadıkları 
çatışma deneyimleriyle tanınan Cairo’s al-Ahly ve Zamalek 
futbol takımlarının çetin ceviz taraftar grubu Ultrasla bağlantılı 
olduğu anlaşılıyor. Bununla birlikte, Kara Blok faaliyeti Ultras 
etrafında yoğunlaşırken, faaliyetleri onlarla kısıtlı değildir, ve 
şüphesiz balaklava veya siyah kapişon takan tüm eylemciler 
bu futbol takımlarından birinin üyesi olmak zorunda değil.

“Din bizim için önemli değildir. Mısır siyonist bir devlet olsa 
bile, bu insanların güvende olmaları, özgürlükleri, yiyecekleri 
ve eşitliği olduğu anlamına geliyorsa bizim için önemli 
değildir.”

Şu an Mısır’da kendilerini “Kara Blok” olarak tanımlayan 
grupların ne kadar kapalı veya açık olduğu bu nedenle açık 
değildir. Bu, hareketin mevcut faaliyet alanını belirlemesini 
güçleştirir. Kara Blok üyeleri çoğunlukla çevrimiçi sosyal 
medya üzerinden iletişim kuruyor ve üyelerinin kimlikleri 
ve yüzleri gizli olduğundan onun adına konuştuğunu iddia 
edenlerin güvenilirliğini teyit etmek neredeyse imkansızdır. 
Üstelik, varolan gözaltı tehdidi ve medya tarafından 
yayılan derin kuşku nedeniyle, çekirdek Kara Blok üyeleri, 
sadece grubu çevreleyen sır ve kafa karışıklığına katkıda 
bulunabilecek röportajları vermekten kaçınıyorlar.

Herkeçe bilinen bir dedikoduyu çevredeki insanlara sorduktan 
sonra orijinal Kara Blok’u kuran çekirdek grubu üyelerinden 
biri olan Muhammed’in izini bulmayı başardığımda, aslında 
onun ve Blok’u kuran diğer arkadaşlarının bir çok Kara Blok 
grubuyla ve hatta Kara Blok adının kendisiyle aralarında bir 
mesafe olduğu ortaya çıktı. Kısa röportajda, gerçek Kara 
Blok’un kim olduğunu, nasıl çoğalıp dağıldığını ve eski Blok’un 
çekirdeğindeki ilk protestocu grubu oluşturanların gelecekten 
ne beklediklerini açıkladı.

asla parçası olmadılar. Onlar her zaman anonim kalmayı 
başardılar. Bu insanlar çakma bir Kara Blok oluşturuyorlardı 
ve Müslüman Kardeşlere karşı mücadele esnasında, 
ordudan bazı insanlarla birlikte çalışmaya başladılar. Bu ordu 
ajanları, bu protestocuları ordunun kendilerinin tarafında 
olduğuna ve Müslüman Kardeşlere karşı mücadelede 
onları desteklediklerine inandırdılar. Müslüman Kardeşlere 
saldırmaları için onlara silah verdiler. Örneğin, bu sahte 
Kara Blok üyeleri Rabia çatışmalarında yer aldılar (Mursi 
taraftarlarıyla hükümetin güvenlik güçleri arasında yaşanan 
Rabiatul Adeviye Camii yakınlarında Temmuz ayında yaşanan 
çatışmalar). Onlar Mursi taraftarlarına karşı çatışmalarda 
güvenlik güçleriyle birlikte çalıştılar. Bir süre sonra, bu sahte 
Kara Blok üyeleri Polisle ve İçişleri Bakanlığı ile işbirliği 
bile yaptılar ve Müslüman Kardeşlere karşı birlikte çalışma 
konusunda anlaştılar. Benim arkadaşlarım bile buna dahil 
oldu, onlar ordunun ve polisin kendi şimdi bizim tarafımızda 
olduklarını ve bize adalet sağlayacaklarını söylüyorlardı. Onlar 
devrime ve ölen arkadaşlarımıza ihanet edenlerdir. Uğruna 
savaştığımız herşeyi unuttular. Bu nedenle, bizler, gerçek 
Kara Blok’un çekirdeği olarak ihanete uğramış hissettik ve 
insanları polisle yapılan bu anlaşmaya karşı uyardık. Bu,  
rakip ‘Kara Blok’ları’ öfkelendirdi ve şimdi bizleri düşman 
bellediler. İşte bu nedenle ‘Kara Blok’ ismini bırakmaya karar 
verdik, çünkü  bu çakma insanlarla aramıza mesafe koymamız 
gerekiyordu.”

Kara Blok’un ilk kurucularının geçmişleri neydi?
“Orijinal Kara Blok’u oluşturmuş olan insanlar toplumun farklı 
kesimlerinden, kültür ve inançlarından gelen insanlardı, ancak 
hepimiz devrime dair benzer düşünceleri paylaşıyoruz.”

Bu fikir neyi gerektiriyor?
“Ölüme karşı mücadele etmek zorundayız. Katledilen 
arkadaşlarımızdan daha iyi değiliz ve ölüm meleğiyle 
yüzleşmeye hazırız. Devrim için şehit arkadaşlarımızın kanı 
için ölmeye hazırız. Onlar bizim özgürlüğümüz için savaşta 
öldürüldüler. Bu uğruna ölünecek bir amaçtır. Devrim sürecine 
girdiğimizde amacımız insanlar için özgürlük, adalet, ekmek, 
herkes için temel haklar ve herkes için eşitlikti. Adaleti elde 
etmekte başarısız olduktan ve devrim bizden çalındıktan 
sonra ve bir çok arkadaşımız katledildikten sonra şimdi temel 
amacımız şehitlerin kanı için adalettir. Arkadaşlarımızın 
intikamını almak zorundayız. Bu özgürlük, eşitlik ve ekmekten 
önce gelir.”

Mısır’da ne olmasını isterdiniz, görüşünüz nedir?
“Devletin dinci veya laik olması değil, yiyecek, özgürlük, 
sağlık ve eğitim önemlidir. Herkes inancında özgür olmalıdır 
ve kimse belli bir dine zorlanmamalıdır. Din bizim için önemli 
değildir. Mısır siyonist bir devlet olsa bile, bu insanların 
güvende olmaları, özgürlükleri, yiyecekleri ve eşitliği olduğu 
anlamına geliyorsa bizim için önemli değildir. Şayet Mısır 
seküler bir devlet olacaksai ve bu devlet çocuklarıma yiyecek 
ve eğitim, eşitlik, sağlık ve huzur veriyorsa, bunu kabul ederiz. 
Bizler, herkesin özgür olabileceği, gizli, baskıcı olmayan ama 
daha iyi bir geleceği bize sağlayan bir devrimin ürünü olan bir 
devlet isteriz.”

Şimdi düşmanlarınız kim?
“Düşmanlarımız sadece Müslüman Kardeşler değildir. 
Müslüman Kardeşler’den önce, Mübarek’i devirip yönetimi 
ele geçiren  Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi’ydi (SCAF). 
Sonra Mursi başbakan oldu ve Müslüman Kardeşler bizim 
düşmanımız oldu çünkü halen adalet yoktu. Müslüman 
Kardeşler darbeyle indirildikten sonra, SCAF’ın yine iktidara 
geçmesi inanılmazdı ve şimdi onlar yine bizim düşmanımız 
oldular.”

Şimdi bir grup olarak planlarınız neler, gelecekten 
ne bekliyorsunuz?
“Bizler, Kara Blok’un asıl çekirdeği olarak şimdilik köşemize 
çekilmiş durumdayız çünkü şimdiki mücadele bir yanda ordu 
ve polis, diğer tarafta da Müslüman Kardeşler arasındadır. 
Onlar şimdi ülkeyi kimin yöneteceği konusunda kendi 
aralarında savaşıyorlar. Sadece ordu, polis ve istihbarat 
servisleriyle işbirliği yapan sahte Kara Blok halen savaşıyor. 
Televizyonda ve medyada gördüğünüz Kara Blok sahte Kara 
Blok’tur. Bizler şimdi, yaklaşan 19 Kasım’daki Mohamed 
Mahmoud çatışmalarının yıldönümünde gerçekleşecek 
dönüşümüze hazırlanıyor ve dinleniyoruz. O zaman 
Müslüman Kardeşlere ve orduya halen hayatta olduğumuzu 
ve geri döndüğümüzü göstereceğiz. İsimsiz ve anonim 
kalmaya devam edeceğiz.”

Bunun üzerine, Muhammed gitmesi gerektiğini söyledi. 
Bir kez daha kimliğini açığa çıkarmamam konusunda beni 
uyardı. Ona öyle bir şey yapmayacağımı, ki adının gerçekten 
Muhammed olduğundan bile emin olmadığımı söyledim. Bana 
ve hepimize göre, o hale isimsiz ve kimliksizdir. Tabii, onu, 
Kahire’de sokaklardaki anonim, maskeli göstericiler arasında 
bir yerlerde göreceğimizden şüphem yok.

Tahrir INC

Kara Blok’u oluşturma sebebiniz neydi?
“Jika olarak tanınan arkadaşımız Gaber Saleh, Kasım 2012’de 
Mohammed Mahmoud Caddesindeki çatışmalar esnasında 
polis tarafından katledildi. O katledildikten sonra, çatışmaların 
ön safalarında bir araya gelmiş olan bir grup arkadaş olarak 
savaşmamız gerektiğine karar verdik. Hepimiz Facebookta da 
aktifiz ve kendi grubumuzu oluşturup rejime karşı mücadele 
etmeye karar verdik. Polise karşı çatışmalarda yer aldı, 
onlara karşı molotof kokteyli kullandık ve bunları görüntüleyip 
internette yayınladık. Bu şekilde, anonim kalmamıza 
karşın insanların bizden haberi olmasını sağladık. Halk bizi 
desteklemeye başladı ve herkes bizden bahsetmeye başladı, 
ancak kimse kim olduğumuzu bilmiyordu. Kendi kardeşimizle 
annemin Kara Blok hakkında konuştuklarını hatırlıyorum, 
benim içinde olduğuma dair hiçbir bilgileri yoktu.”

Gerçek Kara Blok kimdir?
“Biziz. Ancak bizler artık bu ismi kullanmıyoruz, şimdi isimsiz 
hareket ediyoruz ya da arasıra Arap Anarşistleri bayrağı 
altında hareket ediyoruz. Kara Blok adı bazı sahte grupların 
yolunu açmaya başladı. Kara Blok’u başlattıktan sonra, 
misyonumuz popüler hale gelmeye başladı ve çevrimiçi açılan 
başka bir sürü Kara Blok sayfasının ortaya çıkmasına sebep 
oldu ve bunların arkasında kimlerin olduğunu bilmiyorduk. 
İnsanlar çatışmalar sırasında sokaklarda ve Tahrir 
meydanında ortaya çıkmaya başladılar. Sonra medya Kara 
Blok’tan bahsetmeye başladı, ancak gerçekte bunların başka 
insanlar olduğunu söylediler ve onlar gerçek Kara Blok’un 
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Castro, Franco karşıtlarına arkasını dönmüştü
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Bask bölgesi dergilerinden Argia’da ‘İç Savunma’ (D.I.) örgütleyicisi Octavio Alberola ile röportaj…

Castro ve Che Guevara, 1950′lerde Meksika’da Küba 
Devrimi için zemin hazırladıkları süreçlerde. 1962′de 

San Sebastian’da diktatör Franco’nun hayatına yönelik 
başarısız süikast girişimi. Bu günlerde anarşist Octavio 
Alberola Surinach (1928′de Alaior’da Balearic Adalarında 
doğdu) Castroizmi ve tarihsel belleğin azimli bir galibini 
eleştirmektedir.

“60′larda, General Batista’nın diktatörlüğüne muhalif 
bir çok genç Kübalı Meksika’ya gelmeye başladı. 1956′dan 
itibaren, Castro kardeşlerin hareketi olan 26 Temmuz 
Hareketi, Meksika’daki en büyük Kübalı devrimci gruptu.” 
Diktatör Batista, Moncada kışlasına yönelik başarısız saldırı 
girişimiyle bağlantılı olarak tutuklandıktan sonra onları ve 
kendilerine yardımcı olmaya istekli ve hazır olan insanlarla 
bağlantı kurmuş olan Castro kardeşleri bağışlamıştı. Bu 
kişilerden birisi de liberter Octavio Alberola Surinach’tı: 
“Meksika öğrenci hareketinde olduğum zamanlarda, Küba 
diktatörlüğüne karşı mücadeleyi desteklemek için propaganda 
faaliyetleri örgütlemek için onlara yardımcı olabilecek grup 
ve sendikalarla bağlantılarım vardı”. Bunun 1939′a kadar 
İspanya’da işlemiş olan rasyonalist okullarda öğretmenlik 
yapmış olan babasıyla ve yüzlerce göçmenle birlikte 
Fransa’dan ‘Ipanema’ gemisiyle Meksika’ya gelmiş olan bir 
anarşist olduğunu unutmayalım.

Genç Octavio Meksika’da yetişti ve eğitim gördü. Orada 
üniversite öğrenci hareketine katıldı. Yardım ettiği genç 
liberterlerden oluşan bir grupla birlikte Meksika Liberter 
Gençliği’ni oluşturdu ve 1948′te başkent sokaklarında bir 
anarşist manifesto yayınladığı için tutuklandı. “Floreal Ocaña, 
Manuel González Salazar ve Francisco Rosell ile birlikte 
Meksika hükümetinin gizli hapishanelerinden birinde bir 
ayımızı geçirdik. Meksika polisi bizlerin bir terör eylemi için 
zemin hazırladığımızı iddia etti. Hakim karşısına çıkartılmadık 
ve üniformasız polis korumalarının altında bir binada tutulduk”, 
diye anlatır anarşist Octavio. Sonunda, hepsi gelecekte 
Meksika siyasetine karışmaktan sakınacaklarına dair bir 
taahhütü imzalayarak serbest bırakıldılar.

Bundan sonra, Alberola kendi ana vatanlarında 
diktatörlüğe karşı Meksika’dan Latin Amerika sürgün 
hareketleri kampanyasıyla ilişki kurdular. Kübalıların yanısıra, 

Venezuellalılar, Dominik Cumhuriyetliler ve Perulular vardı. 
Birlikte, Diktatörlüğe karşı Latin Amerika Gençlik Cephesini 
kurdular. “Bir karara varmıştık: kendi ülkelerinde diktatörlüğü 
yok etmeyi başaran kim olursa olsun diğerlerine yardım eli 
uzatacaktı. Venezuellalılar yardım etmişti, oysa Castro Franco 
karşıtlarına hiçbir yardımda bulunmamıştı”. Bu da anarşistlerin 
eleştiri yöneltmesine neden olmuştu.

O zamanlar Castro
Alberola Küba’nın mücadelesine olan desteği hakkında 

konuşuyor: “Meksika’daki Ateneo’da ve sendika binalarında, 
Küba diktatörlüğünü hedef alan bir kaç açık propaganda 
etkinliği ayarlamıştık. Çoğu Elektrikçiler Sendikasındaydı. 
Chapultepec’de Fidel Castro ve onun genç kız kardeşlerindne 
bazılarıyla bir toplantıda yer almıştım.”

Bununla birlikte, bu işbirlikçi çabanın başlangıcından 
itibaren Kübalıların hedefinin bir gerilla “noktası” oluşturmak 
olduğu açıktı. O halde Alberola’nın asıl katkısı neydi?

“Propaganda etkinlikleri örgütlemek ve kendilerine 
yardımcı olabilecek insanları onlarla tanıştırmak. Küba 
dağlarına alet edevat dağıtmaya yönellü Aragon’da 
havacı olan ve babamın öğrencisi olan genç bir İspanyol 
hatırlıyorum.”

Alberola onu neden aradıklarını açıklıyor: “İspanya’da 
diktatörlüğe karşıydım. Bunu çok iyi biliyorlar, ki onların 
mücadelesine yardımcı oluyordum. Onlarla ilişkilerim 
Kumandan De la Rosa aracılığıyla oluşmuştu. Che Guevara’yı 
toplantıda köşede oturan bir Arjantinli olarak hatırlıyorum, 
ancak o günlerde o değil Raul Castro baştaydı”, diye 
anımsıyor Octavio.

Meksika’da Batista karşıtı Kübalı sürgündeki başka 
bir gruba yardım eli uzatmıştı – Directorio Revolucionario 
Estudiantil (Devrimci Öğrenci Başkanlığı): “1957′de 
Havana’daki hükümet binasına yönelik baskının ardından, 
o grubun üyesi Meksika’ya kaçtı ve Fidel’in grubuyla 
farklılıklarını gizlemelerine karşın bizim etkinliklerimizde yer 
aldılar. Onun ‘liderlikçi’ hırslarını ve tek adamcı zihniyetin 
tehlikelerini eleştirdiler.”

1959′da, Küba diktatörlüğü devirildikten sonra, Alberola, 
Castrocuların kendi devrimci propagandalarına uyacaklarını 
ve yardımcı olacaklarını zannediyordu. Anarşistler 
Castroculardan Franco karşıtlarına yardımcı olma talebinde 
bulunmuştu: “1961′de Fransa’da, Küba Konsolosluğundaydım, 
mücadelemizde Kübalıların işbirliğini kazanabileceğimiz 
umuduyla Küba’yı ziyaret edebilmek için bir vize sözü 
almıştım; ancak vize izni hiç gelmemişti… Castro Franco’la 
ilişkilerini hiç koparmadı ve Che Guevara Francocı polisin 
koruması altında rahat rahat dolaşabiliyordu. Franco ve 
Castro arkadaş olmuşlardı.”

Diğer taraftan, 1961′de CNT, FAI ve İberya Liberter 
Gençliği Federasyonu (FIJL) Limoges kentinde bir kongre 
düzenlemişti. Bu kongrede Franco’ya süikast düzenleme 
amacıyla Defensa Interior (İç Savunma) adlı bir ekip 
oluşturulmuştu. “1962′de, Franco’nun canına kastedilmesini 
örgütlemek için Fransa’ya ve Fransız Bask Bölgesine bir 
seyahat gerçekleştirmiştim. Grup bombayı yerleştirmeyi 
başarmıştı, ancak ne yazık ki, diktatör San Sebastian’a 
düzenlediği yazlık ziyareti programını yeniden düzenlemişti. 
Sonunda, bataryaların ömrü bir haftalık olduğundan 
patlayıcıları inflak ettirmiştik.” Bilgimize göre, Alberola 
bombayı yerleştiren iki erkek ve bir kadının -üçü de Fransız 
olan- adlarını hiçbir zaman anmamıştır.

Şimdi 85 yaşında olan Alberola, makale ve kitap yazmakta, 
dünya çapındaki anarşist girişimlere ve söyleşilere katılmaya 
devam etmektedir : “Hiçbir şeyden pişman değilim. Özgürlük 
için savaşan insanlar olduğunda, yapabileceğimiz en kötü 
şey evde oturmaktır. Güney Amerika’da sürgündeki İspanyol 
topluluğunun bir parçası olduğumuz halde, amacımız Franco 
diktatörlüğüyle savaşmaktı, o nedenle Meksika halkının ve her 
insanın kendi siyasi seçimlerini özgürce belirleyebilmeleri için 
mücadelelerine ettiğimiz yardıma dair dikkate değer bir şey 
yok.”

Aitor Azurki

*Bask’ta yayınlanan gazete Argia’da 11 Ocak 2014′te 
yayınlandı (ingilizceye çeviren; Paul Sharkey)
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İlk sayıda İstanbul’da hippilerin 
geçirdiği dönemden ve Hippiler 

Kraliçesi namını alan Hippi 
Perihan’dan bahsetmiştik. Bu 
sayıda da Türkiye’de ki Eroin ve 
Kokain geçmişinden bahsedeceğiz. 
Bir zamanlar en büyük sanayi 
kuruluşları eroin fabrikalarıydı. 
Kokain ise bohem hayatın 
vazgeçilmeziydi.

“I feel like a hero! (Kahraman 
gibi hissediyorum).” 1897’de ilaç 
firması Bayer’in mühendisi fareler 
üzerinde denediği ilacı kendisine 
enjekte edip böyle bağırdığında, 
dünya ilk sentetik uyuştucuruyla 
tanışmış oldu. Bayer, keskin ağrıları 
dindiren ilacın adını, mühendisine 
hissettirdiği o ilk duyguya istinaden 
“Heroin” koydu. Ne var ki, aspirinle 
aynı anda keşfedilen heroin, kısa 
sürede devasa bir bağımlılar ordusu 
yarattı ve insanlığın en büyük 
karabasanlarından biri böylece 
başladı.

Taksim’de Japonlarla ortak 
eroin fabrikası kuruldu Türkiye’nin 
toplumsal haritasının derin kodlarını 
gizleyen 1920’li ve 1930’lu yıllar, 
uyuşturucu tarihimiz açısından 
da hayli renkli manzaralarla dolu. 
Gazeteci Cengiz Erdinç’in ortaya 
çıkardığı ve “Overdose Türkiye” 
kitabında yayımladığı belgelere 
göre, Batılı ülkeler 1912’de Lahey 
Afyon Sözleşmesi’ni imzalayıp 
eroini yasadışı ilan eder ama 
Osmanlı Devleti oralı bile olmaz. 
Türkiye de Osmanlı’nın bu konudaki 
mirasını bir süre devam ettirir. 
Genç cumhuriyete yatırım için 
gelen ilk yabancı konuklar oldukça 
ilginçtir. 1926’da hükümetin aldığı 
kararla, Japonlarla ortak, Taksim’de 
Mecidiye Kışlası olarak bilinen yere 
tarihimizin ilk yasal “eroin fabrikası” 
kurulur. Fabrikanın getirdiği kazanç

karşısında 1929’da Haliç 

kıyılarında Eczayı Tıbbiye ve 
Kimyeviye (Etkim) adıyla ikinci 
fabrika açılır. Hiç vakit kaybedilmez, 
üçüncü fabrika aynı yıl 
Kuzguncuk’ta Türk Eczayı Tıbbiye 
ve Kimyeviye Şirketi (Tektaş) adıyla 
faaliyete geçer.

Fabrikanın başına da daha 
sonra başbakanlık yapacak olan 
dönemin Meclis Başkanvekili 
Hasan Saka atanır. Erdinç’in 
verdiği bilgilere bakılırsa o 
yıllarda Türkiye’nin 27 sanayi 
kuruluşu vardır ve bunların 
tamamının yıllık cirosu 2 milyon 
liradır. Oysa üç eroin fabrikasının 
cirosu tam 15 milyon lirayı bulur. 
Ekonomi, uyuşturucuyla dinamizm 
kazanmıştır kazanmasına lakin, 
ucuzlayan eroin hemen her 
kesimden insanı hızla kendine 
bağlamaktadır. İşin siyasi cephesi 
daha da vahimdir. Özellikle 
uyuşturucuya karşı amansız savaş 
başlatan ABD basınında Atatürk ve 
İsmet İnönü uyuşturucu taciri olarak 
resmedilir. Genç cumhuriyetin 
bu talihsiz imajını silmek için 
Atatürk, 1933’te nihayet hükümet 
kabinesini toplar ve tek sözle 
toplantıyı noktalar: “Eroin fabrikaları 
kapanmıştır.” 

Mazhar Osman Bey’in 
çabası yetersiz kaldı.İstanbul 
sokaklarına ağır ağır sinen dumanlı 
havayı ilk gören Bakırköy Akıl 
Hastanesi’nin Başhekimi Mazhar 
Osman Bey’dir. Henüz 1928’de 
yazdığı bir makalesinde “Japon 
kıyafetindeki bir şeytan karşımıza 
çıktı” diyecektir. Zira, o günlerde 
kapısını çalan bir deri bir kemik 
kalmış hastaların neredeyse 
tamamının Japon eroin fabrikasının 
işçileri olduğunu farketmiştir. Uzun 
tedavi ve gözlemler sonucunda 
şöyle yazacaktır, Mazhar Osman 
Bey: “İlk heroinmanlar bana 

Japon fabrikasından geliyordu. 
Fabrikaya sapasağlam giren bu 
Türk ameleler, yaparken koklamaya 
mecbur kaldıkları heroin tozu 
yüzünden yemeden içmeden 
kesiliyor, günden güne zayıflıyor, 
ayakta duramayacak hale geliyor, 
valeryana düşkün kediler gibi 
mutlaka o kokuyu arıyor ve en 
sonunda da patron ‘sen hastasın’ 
diye on para tazminat vermeksizin 
suyu sıkılmış limon gibi kapı dışarı 
atıyordu...” 

Mazhar Osman Bey’in işaret 
ettiği tehlikeyi Şişli Fransız 
Hastanesi’nde “Emraz-ı Akliye 
ve Asabiye” uzmanı Dr. Hüseyin 
Keman da dile getirir: “Birkaç sene 
evvelisi Taksim’de kurulan Japon 
fabrikası sayesinde bu zehir bugün 
pek çok genci mahveden, berbat 
eden bir iptila şeklinde memleketin 
genç, ihtiyar hatta çocuk yaşında 
birçok insanda ve her sınıfı 
içtimaiye mensup zavallılarda 
görülmektedir.” Dönemin uzmanları 
kısıtlı imkanlar içinde yaptıkları tıbbi 
araştırmalarla durumun vehametini 
ahaliye anlatmaya çabalarken, 
eroin argosu sokakta kendini çoktan 
ezberletmiştir bile: Oroin, beyaz, 
curu, maden, preze, mal, mek...

Mazhar Osman, avamı eroin 
konusunda uyarırken, o sıralar 
adı yeni yeni duyulmaya başlanan 
kokain üzerine de incelemeler 
yapmaktadır. Ne var ki, hazırladığı 
uyuşturucu kitabında müptelasına 
rastlamadığı için bilimsel sonuçlarını 
veremediği bu yeni sinsi habise 
ahlaki bir öfke göndermekle yetinir: 
“Kokain insanı fahişeliğe ve kötü 
yola düşüren en önemli etkendir.”

Beyza Hanım’a sevdalı 
edebiyatın beş silahşoru.Nitekim 
kokain, tıpkı bugünkü gibi o yıllarda 
da sosyetik gecelerin, bohem 
hayatının önemli bir figürüdür. 

Kokain üzerine enteresan bilgilerin 
kaynağı ise İstanbul’un gece 
hayatını keyifle kaleme alan, 
gazeteci Fikret Adil’dir. Öyle ki, 
Fikret Adil’in Asmalımescit’teki 74 
numaralı evi, dönemin edebiyat 
ve sanat camiasının merkez üssü 
gibidir. Adil, 1933’te yayımladığı 
“Asmalımescit 74” adlı kitabında 
bohem hayatın gizli sırlarını bir 
bir deşifre eder. Kimler uğramaz 
ki Asmalımescit 74 numaraya: 
Necip Fazıl, Eşref Şefik, Mesut 
Cemil, Nazım Hikmet, Peyami 
Safa, Elif Naci, İbrahim Çallı...  
Türk edebiyatının mukaddesatçı 
ve çağdaş köşe taşları evin 
müdavimleridir. Adil, kitabında 
bohem takımının kokaine verdiği 
ismin “Beyza Hanım” olduğunu 
anlatır:

Beyza Hanımı tanır mısınız? 
Tanımazsanız tanıyanlara sorun. 
Pek nefis bir şeydir. Beyza 
Hanımın ağuşuna düşenler ordan 
ayrılamazlar. Aynı zamanda birçok 
aşığı vardır. Fakat hiç biri ötekisini 
kıskanmaz, onu herkes ayni 
derecede sever. Greta Gabro bile 
Beyza Hanım’a aşıktır.” Ressam 
İbrahim Çallı’nın Üsküdar’daki 
atölyesinde zaman zaman kokain 
geceleri yapıldığını söyleyen Necip 
Fazıl da anılarını topladığı “Babıali” 
kitabında yine Beyza Hanım’dan 
bahseder: “Beyza Hanımefendi adı 
ve sanıyla kokain... Küçük bir şişe 
içinde naftalin gibi pırıl pırıl, ince 
ve beyaz bir toz... Bu şişenin içine 
ruhu hapsedilen bir kadındır ve 
ismi Beyza Hanımefendi... Beyza 
Hanımefendi’nin etrafında beş 
kara sevdalı... Eşref Şefik, Fikret 
Adil, Mesut Cemil, Peyami Safa, 
Elif Naci... Genç Şair (kendisidir), 
içkiden sonra bohem halkasının 
tepesine binen ve onları deve gibi 
güden Beyza Hanımefendi’den 

ne anladıklarını merak etmiş ve 
şu izahı almıştır: Müthiş bir şey! 
Tecrübe edersen anlarsın ve 
Beyza’nın sırlarını bizden daha 
güzel dile getirirsin...” (Soner Yalçın, 
“Siz Kimi Kandırıyorsunuz”)

Edebiyatın bu güçlü kalemleri 
yazdıkları hemen tüm eserlerinde 
Beyza Hanım’dan söz ederken, 
Türk romanının belki de en güzel 
eserlerini veren Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın da bir aralar Beyza 
Hanım’a uğradığını, edebiyat 
profesörleri İnci Enginün ve Zeynep 
Kerman’ın günyüzüne çıkardıkları 
günlükler sayesinde geçen yıl 
öğrendik. Baştan sona hayal 
kırıklıklarıyla dolu günlüklerde iki 
satır hemen dikkati çeker: “Peyami 
ile birkaç defa kokain de çektik. 
Fakat, verdiği baş ağrısı tahammüle 
debileceğim gibi bir şey değildi.

“Uyuşturucu bu topraklarda 
çok eski elbette. Ama o bile, 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
hayatına uygun ilerliyor. Tüm 
tartışmaların avam/elit olarak 
bölündüğü bir ülkenin haliyle 
uyuşturucu tarihi de farklı 
olmuyor. Eskilerin deyimiyle 
“avama beyaz şeytan, havasa 
Beyza Hanım” dönemi 
hükmünü hiç yitirmiyor...Afife 
Jale’nin hazin öyküsü İstanbul 
sosyetesinin en hazin kokain 
trajedilerinden birisi Afife 
Jale’nin hikayesidir. İlk Türk 
kadın tiyatrocu olarak adını tarihe 
yazdıran Afife Jale, çalkantılı 
hayatında henüz genç yaşlarda 
kokainle tanıştı. Artık ayakta 
duracak hali kalmadığında 
dostları O’nu Mazhar Osman 
Bey’in hastanesine kaldırdı. 
1941 yılında, 39 yaşındayken 
tüm vücudunu esir alan kokain 
yüzünden yaşamını yitirdi.
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